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وبعد. الكرمي رسول على ونصلى حنمده الرمحن الرحيم اهللا بسم
"َعِقْيَدُة   ާ އެކުލަވާފއިވ ُعَثْيِمْين  َصاِلح  حمّمد الشيخ فضيلة
ާ ވިދާޅުވ ތަރުޖަމާ، ދިވެހި ެ މިފޮތުގ َواْلَجَماَعة" نَِّة السُّ َأُهِل
حديث މިފޮތުގައި ު މަުޞއިްނފ .ެ ލަމެވ ާ ހުށަހަޅ ް ބޭފުޅުންނަށ

ަޝރަޙަ  ް ތައ ركن  އީމާންކަމުގެ،  ގައިއެކުލެވިގެންވާ، ِجْبِرْيُل 
އާއި  َعِقْيَدة  ު އެއާއެކ .ެ ފައިވެއެވ ާ ބަޔާންކުރައްވ ކުރައްވައި

.ެ ިލޔުއްވާފައިވެއެވ ކުރައްވައި ޘާބިތު ް މްަސއަލަތައ ގިނަ ޭ ގުޅ

ް ވިްސނުމަށ ް ޢާއްމުންނަށ އެކުލަވާފައިވަނީ ް ޢިބާރާތްތައ ެ ފޮތުގ

ް ހުރިހާކަމެއ ބޭނުންތެރި ް ކުރުކޮށ .ެ މަތިންނެވ ެ ގޮތެއްގ ފޭަސހަ

ް ެއަޅުތަކުންނަށ ްއެކަލާނގ މިފޮތ اهللا تعاىل، .ެ އެކުގައެވ ާ ހާމަކުރެއްވުމ
ް ފޮތ .ެ އެއްކަމުގައިލައްވަވިާށއެވ ާ ޛަރީޢ ާ ދެއްކެވުމަށްވ ު ތެދުމަގ

ާ އެންމެހ ް އަހުރެމެނ ޖަޒާދެއްވަވައި ހެޔޮ ް ފަރާތަށ އެކުލަވާލެއްވި

ރައްކާކުރައްވާފައިވާ  آخرة ދުވަހަށްޓަކައި ް އަޚުންނަށ މްުސިލމު

َمْن َبُنوٌن ِإالَّ َوَال َماُل َيْنَفُع َال َيْوَم ލައްވަވިާށއެވެ! ކަމުގައި ް ކަމެއ

ހިތަކާއިގެން اهللا ާ ަސލާމަތްވެގެންވ َسِلْيم އެދުވަހަކީ ِبَقْلٍب أََتى اَهللا
މުދަލަކުން  މެނުވީ ް މީހަކަށ ެ އަތުވެއްޖ ް ޙްަޟރަތަށ ެ ގ تعاىل 
.ެ ނޫނެވ ް ދުވަހެއ ެ ިލބޭނ ފައިދާއެއް  ކިބައަކުން  ެ ދަރިންގ އަދި

އެދުވަހުގައި َوَبِنْيه" ِ ِحَبِته َوَصا َوأَِبْيِه  َوُأِمِه َأِخْيِه ِمْن  َيِفرُّاملَُرُأ َيْوَم "

އަނބިންނާއި،  ދަރިންނާއި، ެ އޭނާގ އިނާްސނާ ދުވަހު) (قيامة 
.ެ ފިލާނެއެވ ެ ދުވ ކިބައިން ެ އަޚުންގ މައިންބަފައިންނާއި

ް ކުރާމީހުންނަށ ޢަމަލު ް އެއަށ ކިޔާ ް މިފޮތ تعاىل، اهللا
أَْنَت إِنََّك ِمنَّا َتَقبَّْل َربََّنا  .ެ ދެއްވިާށއެވ ثواب  އާއި َْجُر أ ގިނަގުނަ

اْلَعِلْيُم الَسِمْيُع
إمسا عيل حممد   

ިލޔުއްވާފައިވާ مقدمة.  اهللا  حفظه عبداهللا باز بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة

وصحبه آله وعلى بعده نّيب ال من على والّصالو والسالم وحده احلمد هللا

بعد. أما وسّلم
އެކުލަވާލެއްވެވި ް މައްޗަށ ެ َصاِلح ُعَثْيِمْين, عقيدة ގ حمّمد الشيخ فضيلة
ް އަހުރެނ .ެ ކަނުލައި އެހީމެވ ް ފުރިހަަމައަށ ް މުހިއްމު ފޮތ ަ މިކުޑަކުޑ

އެކަލާނގެ  އެއްކައުވަންތަކަމާ، ެ ގ تعاىل   اهللا  މިފޮތަކީ ދެކެނީ

އަދި އެކުލަވާފައިވާ ް މައްޗަށ ެ ިސފަފުޅުތަކުގ އިްސމުފުޅުތަކާ،

ބޭކަލުންނާއި  ރޫަސލު ފޮތްތަކާއި، ބާވައިލެއްވެވި َمَالِئَكة ންނާއި
ެ އިމާންވުމުގ ް މިންވަރަށ ނުބައި ހެޔޮމިންވަރާއި ދުވަހަށާއި ް އާޚިރަތ

َأُهِل  އާދެ!  .ެ ކަމުގައެވ ފޮތެއް  ލައްވާފައިވާ އެކުލަވާ  ް މައްޗަށ

ފުރިހަމަ  ާ އެކުލަވާލައްވާފައިވ އޭގައި َعِقْيَدة  ެ ގ َواْلَجَماَعة نَِّة السُّ
َعِقْيَدة އާއިގުޅޭ ފައިދާހުރި މުހިއްމު  ު އެޔާއެކ އަދި .ެ ފޮތެއްކަމުގައެވ

ް ބައެއ ހިމެނޭ އޭގައި .ެ ފޮތެއްކަމުގައެވ ާ ހާމަކުރައްވ ވާހަަކަތައްވްެސ

ބޮޑެތި  ާ އެކުލެވިގެންވ ް މައްޗަށ ެ ގ َعِقْيَدة  ް ވާހަކަތައ މުހިއްމު

އަށްأجر الشيخ اهللا تعاىل فضيلة .ެ ނިުލބޭކަމުގައެވ ފޮތުންވްެސ ް ފޮތ

ހިދާޔަތު އިތުރުކުރައްވާ  ޢިލްމާއި ެ. އަދި ދެއްވިާށއެވ ثواب  އާއި
ަ ނަފަޢ ފޮތްތައްވްެސ ް މިނޫނ އަަދި ާ މިފޮތ .ެ ކުރައްވިާށއެވ ގިނަ

.ެ ލައްވިާށއެވ ކަމުގައި ް ފޮތްތަކެއ ކުރިަނވި ފައިދާ ދިެނވި

ُمَؤلُِّف ކުރަނީ  ُدَعاء  އެދި ް އަށ َحْضَرة ެ ގ تعاىل  اهللا 
އަޚުންނާއި ް މްުސިލމ ހުރިހާ އަދި އަހުރެމެންނާއި އާއި

ތެރެއިން ެ މީހުންގ ދެނެތިބި ު ީސދާމަގ ންަޞރުދޭ ް ޙައްޤަށ

އައަްސވާ  އީ تعاىل  اهللا  ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ހިމެނުއްވެވުމަށެވ

اهللا وصلى .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ ވޮޑިގެންވ ެ ކުއްތަންވ ާ ވޮޑިގެންވ

وصحبه حممدوآله نّبينا وسلم على

اهللا ساحمه باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز اهللا إىل  الفقري 
واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمّية البحوث إلدارات العام الرئيس

*             *           *           *              
عليه اهللا  صّلى حمّمد ރޫަސލާ  ެ އެކަލާނގ وتعاىل  سبحانه اهللا
ު ޙައްޤ ް ގާތަށ ެ ޖިންނީންގ އިނީްސންނާއި، ފޮނުއްވެވީ وسّلم
ާ މީހުންނަށްވ ާ ޢަމަލުކުރ .ެ ކަމުގައެވ ް ރަޙްމަތެއ .ެ ދީނައިގެންނެވ

وسّلم عليه اهللا صّلى  ރޫަސލާ ް އެމާތ .ެ ކަމުގައެވ ް ނަމޫނާއެއ

ކީރިތި ބާވާލެއްވެވި ް މައްޗަށ ެ އާެސހިބާގ ާ ޙަދީޘްފުޅުތަކ ެ اهللاގ
ލާބަހުރި  އާޚިތަރުގައި ދިުނޔެއާއި ް މީްސތަކުންނަށ قرآن ގައި
ހިފަހައްޓައިފި އެގޮތުގައި .ެ ވެގެެންވެއެވ ް ބަޔާނ ް ކަމެއ ހުރިހާ

އޭގައި .ެ ނެތެވ ް ަޝއްކެއ ކަމާމެދު  ވާނެ  ީސދާމަގުގައި ު މީހަކ

މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި ރީތި ޢަމަލުތަކާއި ު ހެއ ޢަޤީދާއާއި ު ަޞޙީޙ

ދިުނޔެ ނަބިއްޔާ ް އެމާތ .ެ ހިމެނެއެވ ް ކަމެއ ހުރިހާ އަދަބުަތައްފަދަ

އިްސލާމީ ކުރެއްވެވީ ދަތުރު ް އަށ تعاىل ގެ حضرة اهللا ާ ދޫކުރައްވ

އޭގެ ރޭގަނޑު .ެ އިަލމަގަށް ދޫކުރައްވާފައެވ ު ާސފ އުއްމަތް އުޖާލާ

ް އެމަގުނ ހަލާކުވާހީުށ .ެ ފަދައެވ ދުވާލު ާ އުޖާލާވެގެންވ ެ އިަލވ

عليه اهللا صّلى رسول ރޫަސލާ ެ ދެންފަހ .ެ މީހެކެވ ެ އެއްކިބާވެއްޖ

ތާބިޢީ  ބޭކަލުންނާ އްަޞޙާބު މަތިވެރި ެ އުއްމަތުގ ެ اهللا ގ وسّلم

َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة نَِّة السُّ َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة َأْهُل نَِّة السُّ  َأْهُل



122005 އޮކްޓޯބަރ - ދަރުމަ

.ެ ބޭކަލުންނެވ ތިއްބެވި ެ ޘާބިތުވ މަގުގައި މިދެންނެވި ބޭކަލުންނީ

ް ަޝރީޢަތަށ ބާވައިލެއްވި ން حضرة ެ މާތްهللاގ އެބޭކަލުންނީ

ގޮވައިލެއްވި وسّلم عليه اهللا صّلى  اهللا  رسول  ް ތަބަޢަވުމަށ

ެ ގޮތުގ ާ އެއްގޮތްވ ަޝރީޢަތާ ެ އ ާ އިޖާބަދެއްވ ް ގޮވައިލެއްވުމަށ

ް ަޝރީޢަތ އާެސހިބުންނަކީ .ެ ާސހިބުންނެވ ޢަމަލުކުރެއްވި މަތިން

ް ަޝރީޢަތ އާެސހިބުންނީ .ެ ާސހިބުންނެވ ޤާއިމްކުރެއްވެވި

ގުެސއްނަތުގައި وسّلم عليه اهللا صّلى رسول اهللا ޤާއިމްކުރެއްވެވި

އަޅުކަމާއި ޢަޤީދާއާއި .ެ ާސހިބުންނެވ ހިފެހެއްޓވި ް ފުރިހަަމައަށ

ވަޑައިގެންނެވި ެ ޒީނަތްތެރިވ ް އަދަބުތަކުނ މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި

ެ ތަބަޢަވ ފުރިހަމަގޮތުގައި ާ ޖަމާޢަތ މިބަރަކާތްތެރި .ެ މެއެވ ް ާސހިބުނ

ހިފަހައްޓައިފި ް ވަރުގަދައަށ ުސއްނަތުގައި ެ رسولއާގ އާ  قرآن 
ފިލައި މަތީވުމުގައި ެ ޙައްޤުގޮތުގ ް ޖެހެންދެނ ޤިޔާމަތާ ބަޔަކީ

އެޖަމާާޢަތާއި .ެ ބަޔެކެވ ދެއްވާފައިވާ އުފާވެރިޚަބަރު ެ ނުދާނެކަމުގ

ް އެޖަމާޢަތަށ އުޅުންަސ ު ބަޔަކ ް ކުރަނ ިނކަމެތި ެ ޚިލާފުވ

ޤިޔާމަތްދުވްަސ  .ެ ނުއޮންނާނެއެވ ް ގެއްލުމެއ އެއްވްެސ  ެ ދެވޭނ

އިސްްލާމީ ވާހީުށ ް އެޖަމާޢަތ ދާންދެން، ް އަތުވެއްޖައުމަށ

އަހުރެމެންނަށްވްެސ .ެ މަތީގައެވ ް ދިނުނ ންަޞރުު ް ަޝރީޢަތަށ

ކީރިތި ް ޢަމަލީގޮތުނ .ެ ހިގުމެވ މަތީގައި ެ އެގޮތުގ ވާޖިބުވެގެންވަނީ

މަތީގައި ެ ުސއްނަތުގ ެ اهللا عليه وسّلمގ صّلى اهللا ރޫަސލު އާއި قرآن
ކުރަނީ اهللا تعاىل ގެ حضرة އަށް އެދި دعاء ް އަހުރެނ .ެ ހިނގުމެވ

إّالاهللا الإله ް އަޚުންނަށ ް މްުސިލމ ާ އެންމެހ އަދި އަހުރެމެންނާއި

.ެ ލެހެއްޓެވުމަށެވ މަތީގައި ެ މިކިަލމައިގ اهللا رسول حمّمد
ހިފަހައްޓައިގެން  ޢަޤީދާތަކުގައި ތަފާތު ް އަޚުނ ް މްުސިލމ  

َأْهُل ފިެނފައި ް ބޭނުންތެރިކަނ މުހިއްމުކަމާއި ެ ޢަޤީދާގ ވާތީއާއި

قصد  ބަޔާންކުރުމަށް  ް ކުރުގޮތަކަށ َعِقْيَدة  ެ ގ َواْلَجَماَعِة نَِّة السُّ
އެކަލާނގެ  އަށާއި تعاىل  اهللا  ޢަޤީދާއަކީ އްަޞލުގައި .ެ ކުރީއެވ

ރޫަސލުންނަށާއި ފޮތްތަކާއި ބާވައިލެއްވި މަލާއިކަތުންނަށާއި

ް މިންވަރަށ ނުބައި ހެޔޮމިންވަރާއި ދަުވަހަށާއި، ް ޤިޔާމަތ

.ެ ނަމެކެވ ކިޔާ ް އިމާންވުމަށ

މި  ދަންނަވަނީ  އެދި ާ މިއަޅ ން  حضرة  ގެ  تعاىل  اهللا   

ޢަމަލެއްކަމުގައި ޚިާލްޞ ާ ކުރ އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ޢަމަލަކީ

ާ ރުހިވޮޑިގަންނަވ ާ ވޮޑިގެންނަވ ލޯބިވެ  ެ އެކަލާނގ .ެ ލެއްވުމަށެވ

ފައިދާހުރި ް އަޅުތަކުންނަށ ެ. އަދި ލެއްވެވުމަށެވ ކަމުގައި ް ކަމެއ

اْلَعاَلِمْيَن َياَربَّ آِمْين .ެ ކަމެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށެވ

ފްަޞލު ފުރަތަމަ

ޢަޤީދާ: ެ އަހުރެމެންގ

އެކަލާނގެ  މަލާއިކަތުންނަށާއި ެ އެކަލާގ وتعاىل އަށާއި سبحانه اهللا

ް އާޚިރަތ ރޫަސލުންނާއި ފޮނުއްވެވި ފޮތްތަކަށާއި ބާވައިލެއްވި

.ެ އީމާންވުމެވ ް މިންވަރަށ ނުބައި ހެޔޮމިންވަރާއި ދުވަހަށާއި

ް ބަޔާނ ތަފީްޞލީ ެ އީމާންވުމުގ ް އަށ اهللا تعاىل
 .ެ ވަންތަކަމަށް އީމާންވަމެވ އަހުރެމެން اهللا تعاىل ގެ ُرُبْوِبيَُّة   

ވެރި ެ އެއްޗެއްގ ހުރިހާ ާ ބޮޑުކުރައްވ ާ ހައްދަވ ހަމައެކިަނ އެބަހީ

ހުރިހާ  އަދި .ެ އީމާންވުމެވ ކަމުގައި تعاىل  اهللا  ރްަސކަލާނގެއީ

ކަމުގައި ެ އެކަލާނގ ހަމައެކިަނ ކުރައްވަނީވްެސ ތަދުބީރު ެ ކަމެއްގ

.ެ ޔަޤީންކުރުމެވ

ް މައްޗަށ ެ ވަންތަކަމުގ أُُلوِهيَّة ެ އަހުރެމެން اهللا تعاىلގ އަދި  

ފަރާތަކީ ޭ އަޅުކަންވެވ ޙައްޤުގޮތުގައި  އެބަހީ  .ެ އީމާންވަމުއެވ

ެ. اهللا تعاىل  ޔަޤީންކުރަމެވ ް ޤަބޫލުކޮށ اهللا تعال ކަމުގައި ހަމައެކިަނ
ބާޠިލްއެއްޗެއްކަމުގައި އެއްޗަކީ ެ ކޮންމ ޭ އަޅުކަންވެވ ް ދެނ ފިޔަވައި

ިސފަފުޅުތަކަށްވްެސ ާ އިްސމުފުޅުތަކ ެ اهللا تعالގ އަދި .ެ ދެކެމުއެވ

ިސފަފުޅުތަކުގައިވްެސ ެ އެކަލާނގ .ެ އީމާންވަމުއެވ ް އަހުރެމެނ

ُرُبْوِبيَُّة   ެ އެކަލާނގ އާދޭހެވެ! .ެ އެއްކައުވަންތައެވ ެ އެކަލާނގ

ިސފަފުޅުތަކުގައި  ާ ނަންފުޅުތަކ أُُلوِهيَّة ވަންތަކަމާއި ވަންތަކަމާއި

تعاىل  اهللا  .ެ ނުވެއެވ ު ހަމައެކަކ ާ ަޝރީކުވ ާ އެކަލާނގެއ

َوٱْصَطِبْر َفٱْعُبْدُه َبْيَنُهَما َوَما َوٱَألْرِض َماَواِت ٱلسَّ (رَّبُّ .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ

"އެކަލާނގެއީ މާނައީ مرمي٦٥) (سورة َسِمّيًا)  َلُه َتْعَلُم  َهْل ِلِعَباَدِتِه
ާ ހައްދަވ ް އެއްޗެއ ާ އެދެމެދުގައިވާހ އަދި ބިމާއި އުޑުތަކާއި

ް ކަލޭގެފާނަށ (ކަލޭގެފާނާއި ެ ފަހ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ ބޮޑުކުރައްވ

.ެ ކުރާށެވ ް އަޅުކަނ ް އެކަލާނގެއަށ ހަމައެކިަނ ތަބަޢަވީމީހުން)

ެ ޘާބިތުވ އަޅުކަންކުރުންމަތީ  ް އެކަލާނގެއަށ އެކިަނ ހަމަ  އަދި

ް ނަމެއ އެއްވްެސ އެއްފަދަ ާ އެކަލާނގެއ ް ކަލޭގެފާނަށ .ެ ހުންނާށެވ

އެނގޭހެއްޔެވެ" ް ވާކަނ

އަހުރެމެން  ް ކަންތަކަށ ާ ބަޔާންވެގެންވ މިއާޔަތުގައި  

َنْوٌم َوَال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َال ٱْلَقيُّوُم ُهَو ٱْلَحيُّ ِإالَّ َه ـٰ إَِل (اُهللا َال .ެ އީމާންވަމެވ

ِبِإْذِنِه ِإالَّ ِعْنَدُه َيْشَفُع ٱلَِّذي َذا ٱَألْرِض َمن  َوَما ِفي َمَواِت ِفي ٱلسَّ َما لَُّه
َشآَء ِإالَّ ِبَما ِعْلِمِه ِبَشْيٍء مِّْن ُيِحيُطوَن َوَال َخْلَفُهْم َوَما أَْيِديِهْم َبْيَن َيْعَلُم َما
ٱْلَعِظيُم) ٱْلَعِليُّ َوُهَو َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوَال َوٱَألْرَض َمَواِت ٱلسَّ ُكْرِسيُُّه َوِسَع

ފަރާތަކީ  ޭ "ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވ (سورة البقرة :٢٥٥) މާނައީ:
ފަރާތަކަށް  އެއްވްެސ އިލާހުފިޔަވައި ެ އ .ެ تعاىل އެވ هللا ހަމައެކިަނ

ދެމިވޮޑިގެންވަނީ ދިރި .ެ ނުވެއެވ ް އެކީަށގެނ ް ވެވުނ ް އަޅުކަނ

ތާއްޔާ ް ިނދިއައުމެއ ް އެކަލާނގެއަށ .ެ އެކަލާނގެއެވ ހަމައެކިަނ

ތަކެއްޗެއްވަނީ ާ ބިމުގައިވާހ އުޑުތަކުގައްޔާއި .ެ ނުވެއެވ ް ޖެހުމެއ

حضرة  ެ އެކަލާނގ ހުއްދަނެތި ެ އެކަލާނގ .ެ އެކަލާނގެއަށެވ
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ކާކުހޭ؟ މީހަކީ  ތެރިވާނޭ  َشَفاَعة މީހަކަށް) (އެއްވްެސ ގައި

ކަމަކާއި ހިނގާހައި ފަހަތުގައި ކުރިމަތީގައްޔާއި ެ މީްސތަކުންގ

ެ އެކަލާނގ .ެ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވ ެ އެކަލާނގ ް ދިޔަހާކަމެެއ ހިނގައި

ތެރެއިން ެ ޢިލްމުފުޅުގ ެ އެކަލާނގ ފިޔަވައި، ް ކަމެއ ް އެދިވޮޑިގަތ

.ެ ނުވެއެވ ް އެނގުމެއ (އެކަކަށްވްެސ) ް ކަމެއ ހަމައެއްވްެސ

.ެ ބޮޑެވ ް ެކުރިުސފުޅު ތަނަވްަސކަނ ބިމަށްވުރެ އެކަލާނގ އުޑުތަކާއި

ް ވަރުބިަލވުމެއ ް އެކަލާނގެއަށ ކުރެއްވުމުގައި ރައްކާތެރި ް އެދެތަނ

ާ ވޮޑިގެންވ ެ މަތިވެރިވ އެކަލާނގެއީ އަދި .ެ ިލބިވޮޑިނުގަންނަވައެވ

" .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ވަންތަ َعِظْيم
ކަންތަކަށްވްެސ  އާޔަތުގައިވާ ާ މިދަންނަވ ް އަހުރެމެނ  

َالُم ٱلسَّ ٱْلُقدُّوُس ٱْلَمِلُك ُهَو ِإالَّ َه ـٰ إَِل َال ٱلَِّذي ٱهللاَُّ (ُهَو .ެ އީމާންވަމެވ

ٱهللاَُّ ُهَو ُيْشِرُكوَن ا َعمَّ ٱهللاَِّ ُسْبَحاَن ٱْلُمَتَكبُِّر ٱْلَجبَّاُر ٱْلَعِزيُز ٱْلُمَهْيِمُن ٱْلُمْؤِمُن
َمَواِت ٱلسَّ ِفي َما َلُه ُيَسبُِّح ٱْلُحْسَنٰى ٱَألْسَمآُء َلُه ُر ٱْلَباِرىُء ٱْلُمَصوِّ ٱْلَخاِلُق

(٢٤،٢٣ احلشر: (سورة ٱْلَحِكيُم) ٱْلَعِزيُز َوُهَو َوٱَألْرِض
އެ އިލާހު ފިޔަވައި  .ެ تعاىل އެވ "އެހިލާހުއީ هللا މާނައީ:  

ެ. غَاِئب  ނުވެއެވ ު އިލާހަކ އެއްވްެސ ހަމަ ޭ އަޅުކަންވެވ ް َحُق ވެގެނ
ު އިލާހ ެ އ ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ގައިވާ َحاِضر ގައްޔާއި

 .ެ ވަންތަ َرِحْيم ވަންތަ އިލާހު އެވ َرُحمة  އެ އިލާހުއީ .ެ އެވ

ގޮތުގައި  َحقُّ  ފިޔަވައި ު އެއިލާހ .ެ އެވ تعاىل اهللا އިލާހުއީ ެ އ

َحِقْيِقى  އެއިލާހުއީ .ެ ނުވެއެވ ު އިލާހަކ ހަމައެއްވްެސ ޭ އަޅުކަންވެެވ

ާ ވޮޑިގެންވ ެ ހްުސދުރުވ ް ތަކުނ َعْيب ާ ހުރިހ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

ް ރައްކާތެރިކަނ ާ ދެއްވަވ ް އަމާންކަނ ދެއްވަވާ، ް ަސލާމަތްކަނ

ވަންތަ ކިބުރިޔާ ގަދަފަދަ ޢިއްޒަތްތެރިވަންތަ ާ ދެއްވަވ

ެ އ ް ކަމަކުނ ހުރިހާ ާ (މީްސތަކުން) ަޝރީކުކުރ .ެ ރްަަސކަލާނގެއެވ

ާ ޫޞރަކުރައްވ ާ އީޖާދުކުރައްވ .ެ ވޮޑިގެންވެއެވ ެ ހްުސދުރުވ ު އިލާހ

ހަމަ ޚާއަްޞވެގެންވަނީ ް ރީތިނަންތައ ހުރިހާ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

ހްުސ ެ އެކަލާނގ ް އެއްޗެއ ާ ވާހ ބިމުގައި .ެ އެކަލާނގެއަށެވ

ޢިއްޒަތްތެރި އެކަލާނގެއީ ެ ހެކިވ ް މައްޗަށ ެ ވަންތަކަމުގ َطاِهر
".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ޙިކްމަތްވަންތަ

تعاىل  هللا ރްަސކަލާނގެއީ ވެރި ެ ބިމުގ އަދި   އުޑުތަކާއި

َوٱَألْرِض َمَواِت ٱلسَّ ُمْلُك (ِهللاِ .ެ ވަމުއެވ ް އީމާނ ް އަހުރެމެނ ކަމުގައި

ُيَزوُِّجُهْم َأْو ُكوَر * ٱلذُّ َيَشآُء ِلَمن َوَيَهُب إَِناثًا َيَشآُء ِلَمن َيَهُب َيَشآُء َما َيْخُلُق
الشورى: (سورة َقِديٌر) َعِليٌم إِنَُّه َعِقيمًا َيَشآُء َمن َوإَِناثًا َوَيْجَعُل ُذْكَرانًا

އެއްޗެއް  (ކޮންމެ) "އެކަލާނގެ އިރާދަކުރަައްވާ  ٥٠،٤٩) މާނައީ
ް އަންހެނ ް މީހަކަށ އެދިވޮޑިގެންނެވި .ެ ހައްދަވައެވ (އެކަލާނގެ)

ް ދަރިނ ް ފިރިހެނ މީހަކށް ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ .ެ ދެއްވައެވ ދަރިން

ފިރިހެން ދަރިންނާއި ް މީހަކަށ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ ެ. ނުވަތަ ދެއްވައެވ

އެމީހަކީ ނަމަ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ އަދި .ެ ދެއްވައެވ ދަރިން ް އަންހެނ

ަ އެކ .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ .ެ ހައްދަވައެވ މީހެއްކަމުގައި ދަރިންނިުލބޭ

".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ކުޅަދުންވަންތަ ާ ލާނގެއީދެނެވޮޑިގަންނަވ

އާޔަތުގައިވާ  ާ މިދަންނަވ ް އަހުރެެމެނ އަދި  

َجَعَل َوٱَألْرِض َمَواِت ٱلسَّ (َفاِطُر .ެ ވަމެވ ް އީމާނ ކަންތައްތަކަށްވްެސ

لَْيَس َكِمْثِلِه ِفيِه َيْذَرُؤُكْم َأْزواجًا ٱَألْنَعاِم َوِمَن َأْزَواجًا أَنُفِسُكْم مِّْن َلُكم
ٱلرِّْزَق َيْبُسُط َوٱَألْرِض َمَواِت ٱلسَّ َمَقالِيُد َلُه ٱْلَبِصريُ* ِميُع ٱلسَّ َوُهَو َشْيٌء

 (١٢ ،١١ الشورى: (سورة َعِليٌم) َشْيٍء ِبُكلِّ إِنَُّه َوَيْقِدُر َيَشآُء  ِلَمن 
.ެ ނުވެއެވ ހަމައެކައްޗެއްވްެސ އެއްފަދަ "އެކަލާނގެއާއި މާނައީ

ާ ވޮޑިގަންނަވ ާ ބައްލަވ އައަްސވާ ް ފުރިހަމައަށ އެކަލާނގެއީ

ހަމަ ތަޅުދަނޑިތައްވަނީ ެ ބިމުގ އުޑުތަކާއި .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

ު ތަންަަސކަމާޢެކ  ް މީހަކަށ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ  .ެ އެކަލާނގެއަށެވ

ު ރިޒުޤ ް މީހަކަށ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ އަދި .ެ ދެއްވައެވ ު ރިޒުޤ

ް ކަމެއ ެ ކޮންމ އެކަލާނގެއީ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ދަތިކުރައްވައެވ

".ެ ކަލާނގެއެވ ާ ދެނެވޮޑިގެންވ ް މޮޅަށ

އަހުރެމެން  ކަންތައްތަކަށްވްެސ ާ އަދިމިދަންނަވ  

َوَيْعَلُم ِرْزُقَها اهللا َعَلى ِإالَّ ٱَألْرِض ِفي َدآبٍَّة ِمن (َوَما .ެ އީމާންވަމެވ

މާނައީ   ( ٦ هود (سورة مُِّبٍني) ِكَتاٍب ِفي َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ُمْسَتَقرََّها
ު ރިޒުޤ هللا މާތް  ް އެއްޗަކަށ ބިނގާވާހާ  ާ ހިނގ "ބިމުގައި 

ބިމުގައި އެތަކެތި އަދި .ެ ނުވެއެވ ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ ާ ނުދެއްވ

ެ އެކަލާނގ ް ވާނޭތަނެއ ު މަރުވުމަށްފަހ ތަނަކާއި ެ އުޅޭނ ެ ާސބިތުވ

(َلوُح ް ބަޔާންވެގެންވާފޮތ ް މިހުރިހާކަމެއ .ެ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވ

".ެ ވެއެވ ގައި اْلَمْحُفوُظ)
އަހުރެމެން  ކަންތަކަށްވްެސ ާ މިދަންނަވ އަދި  

َما َوَيْعَلُم ُهَو ِإالَّ  َيْعَلُمَهآ َال ٱْلَغْيِب َمَفاِتُح (َوِعنَدُه .ެ އީމާންވަމުއެވ

ُظُلَماِت ِفي َحبٍَّة َوَال َيْعَلُمَها ِإالَّ َوَرَقٍة  ِمن  َتْسُقُط َوَما َوٱْلَبْحِر  ٱْلَبرِّ ِفي
األنعام: (سورة  مُِّبٍني)  ِكَتاٍب ِفي ِإالَّ َياِبٍس َوَال َرْطٍب َوَال ٱَألْرِض 

ތަޅުދަނޑިތައްވަނީ اهللا تعاىل ގެ  ހުރިހާ ެ "ޣައިބުގ ٥٩) މާނައީ
ހަމަ  ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ް ކަމެއ ހުރިހާ ޣައިބުގައިވާ .ެ حضرة ގައެވ
ެ އެކަލާނގ ް ާ އެއްޗެއ ކަނޑުގައިވާހ އަދި އެއްގަމާއި .ެ އެކަލާނގެއެވ

ތެރެއިން) ެ ފަތްތަކުގ (ގްަސގަހުގައިވާ އަދި .ެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވ

ް ވެއިްޓގެނ ނުލައި ާ ޢިލްމުފުޅ ެ އެކަލާނގ ް ފަތެއ އެއްވްެސ

އަދި އޮއްޓަރަކާއި، ެ ކޮންމ (އެތެރޭގައިވާ) ެ ބިމުގ އަދި .ެ ނުދެއެވ

(ިލޔެވިފައި)  ގައި اْلَمْحُفوُظ  َلوُح އެއްޗެއްވިޔްަސ ހިކި ާ ރޮލާވ

".ެ ނުވެއެވ ނޫނީ

އަހުރެމެން  ކަންތަކަށްވްެސ  އާޔަތުގައިވާ މިދަންނަވާ   

ِفي َما َوَيْعَلُم ٱْلَغْيَث َوُيَنزُِّل اَعِة ٱلسَّ ِعْلُم  ِعنَدُه اهللا ެ.(ِإنَّ އީމާންވަމުއެވ
َأْرٍض ِبَأيِّ َنْفٌس َتْدِري َوَما مَّاَذا َتْكِسُب َغدًا َنْفٌس َتْدِري َوَما ٱَألْرَحاِم
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ް "ހަމަކަށަވަރުނ މާނައީ لقمان٣٤) (سورة َخِبٌري) َعَليٌم ِإنَّ اهللا َتُموُت
حضرة  ެ އިލާހުގ ެ ޢިލްމުވަނީވްެސ އ ެ ގ ޤިޔާމަތްވާނެ (ވަގުތެއް)

ރަޙިމުގައިވާ އަންހެނާގެ) (މާބަނޑު ވެއެްސވުމާއި ޭ ވާރ އަދި .ެ ގައެވ

އަދި .ެ އެކަލާނގެއަށެވ ޢިލްމުވަނީވްެސ (ޙަޤީޤަތުގެ) ެ އެއްޗެއްގ

އެއްކުރާނީ ް މަަސއްކަތްކޮށ ާ މާދަމ އޭނާ ް މީހަކަށ އެއްވްެސ

َعِلْيم  އީ هللا ް ހަމަަކަށަވަރުނ .ެ ނޭނގޭނެއެވ ް ކަމެއ ް ކޮންއެއްޗެއ

.ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ވަންތަ َخِبْيُر ަ ވަންތ

އަދި اهللا تعاىل އެދިވޮޑިގެންނެވި ހިނދަކު އެދިވޮޑިގަންނަވާ   

ް ފުރިހަމައަށ ް އަހުރެމެނ މެދުވްެސ ާ ބްަސވަޙީކުރައްވާކަމ ް ގޮތަކަށ

  (١٦٤ النساء (سورة َتْكِليمًا﴾ ُموَسٰى اُهللا  ެ.﴿َوَكلََّم އީމާންވަމުއެވ
ބްަސވަޙީކުރެއްްވުމަކުން  ް އަށ َالم  السَّ َعَلْيِه ُموَسى تعاىل "اهللا މާނައީ

ِلِميَقاِتَنا ُموَسٰى َجآَء ا (َوَلمَّ .ެ ބްަސވަޙީކުރެއްވީއެވ މެދުވެރިއެއްނެތި

ތިމަން  އަދި  " މާނައީ   (١٤٣ األعراف (سورة  َربُُّه) َوَكلََّمُه
ފަރުބަދައަށް)  (ُطور  ް ވަގުތަށ ކަނޑައެޅުއްވި ެ ރްަސކަލާނގ

ބޮޑުކުރެއްވި  ާ ހައްދަވ އޭނާ ް َالم ވަޑައިގެންނެވުމުނ السَّ َعَلْيِه ُموَسى
".ެ ބްަސވަޙީކުރެއްވިއެވ ް އޭނާއަށ ެ ރްަސކަލާނގ

َنِجّيًا﴾(سورة َوَقرَّْبَناُه ٱَألْيَمِن وِر ٱلطُّ َجاِنِب ِمن ﴿َوَناَدْيَناُه  

ކަނާތްފަރާތުން  ެ ފަރުބަދައިގ ُطور  "އަދި މާނައީ: مرمي:٥٢)
 .ެ އިއްވެވީމެވ ިނދާ ް َالم އަށ السَّ َعَلْيِه ُموَسى ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

ާ ތިމަންރްަސކަލާނގެއ އޭނާ ވާހަކަފުޅަށްޓަކައި ިސއްރު އަދި

".ެ ކުރެއްވީމެވ ް ކުއްތަނ

ް އީމާނ ް އަހުރެމެނ ކަންތަކަށްވްެސ ާ މިދަންނަވ އަދި  

َأن َقْبَل  ٱْلَبْحُر لََنِفَد َربِّي لَِّكِلَماِت ِمَدادًا  ٱْلَبْحُر َكاَن لَّْو (ُقل .ެ ވަމެވ

الكهف:١٠٩) މާނައީ  َمَددًا)(سورة ِبِمْثِلِه ِجْئَنا َوَلْو َربِّي َكِلَماُت َتنَفَد
ް ކިަލމަ ފުޅުތައ ެ ރްަސކަލާނގ ބޮޑުކުރެއްވި ާ "އަހުރެން ހައްދަވ

ވީނަމަވްެސ ކަމުގައި ދަވާދު (ލޮނުގަނޑު) ެ ގ ކަނޑު (ިލޔުމަށް)

ެ ކަނޑުގ ކުރިން ެ ހްުސވުމުގ ް ފުޅުތައ ކިަލމަ ެ ގ رَبُّ ެ އަހުރެންގ

".ެ ހްުސވެދާނެއެވ (ލޮނުގަނޑު)

أَْبُحٍر َسْبَعُة َبْعِدِه ِمن ُه َيُمدُّ َأْقَالٌم َوٱْلَبْحُر َشَجَرٍة ٱَألْرِض ِمن ِفي أَنََّما (َوَلْو
٢٧) މާނައީ لقمان َحِكيٌم) (سورة اهللاَ َعِزيٌز ِإنَّ اِهللا َكِلَماُت َنِفَدْت مَّا
ކަމުގައިވެފައި (ހެދިފައިވާ) ް ޤަލަމ ް ގަހަކުނ ހުރިހާ "ބިމުގައިވާ

ު އެއާއެކ ދިެލކަމުގައިވެފައި (ލޮނުގަނޑު)  ކަނޑުގައިވާ އަދި

ގެ  تعاىل  اهللا  ވީނަމަވްެސ (ދިެލކަމުގައި) ހަތްކަނޑު (އެފަދަ)

ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ހްުސނުވާނެއެވ (ިލޔެ) ް ބްަސފުޅުތައ ެ ވަޙީގ

ވަންތަ  ް ޙިކްމަތ ެ އެންމ ވަންތަ ގަދަަފަދަ ެ އެންމ އީ تعاىل  اهللا 
".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

ހުރިހާ  ބްަސފުޅެއްގައިވާ ހުރިހާ ެ ވަޙީގ ެ އަދި اهللا تعاىل ގ  

ެ އެންމ ޙުކުމްފުޅުތަކުގައި ާ ކުރައްވ ތެދުވެރިކަމާއި، ޚަބަރެއްގައި

.ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ ވާކަމުގައި ު އިނާްޞފ ޢަދުލާއި ފުރިހަމަ

ِصْدقًا َربَِّك َكِلَمُة ْت ެ.(َوَتمَّ ވަޙީކުރެއްވިއެވ تعاىل اهللا    

ހައްދަވާ  ކަލޭގެފާނު "އަދި ١١٥) މާނައީ األنعام (سورة َوَعْدًال)
ޢަދުލާއި ރްަސކަލާނގެ ބްަސފުޅުތައް ތެދުވެރިކަމާއި ބޮޑުކުރެއްވި

(َوَمْن .ެ ވަޙުީރެއްވިއެވ އަދި ".ެ ވެއެވ ް ފުރިހަމަވެގެނ ގައި ު އިނާްސފ

މާނައީ: "اهللا تعاىل އަށްވުރެ  َحِديثًا) (سورة النساء ٨٧) اِهللا ِمَن َأْصَدُق
ކާކުހޭ؟" ެ ފަހ ބޮޑީ ް ތެދުވެރިކަނ ބްަސބުނުމުގައި

ެކަލާމްފުޅުކަމުގައި  ކީރިތި قرآن  ގައިވަނީ اهللا تعاىل ގ އަދި  

ެ އެކަލާނގ قرآن  އަކީ ެ އ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ

َالم  السَّ َعَلْيِه ِجْبِرْيُل ެ އެކަލާނގ .ެ ބްަސފުޅެވ ެ ގ ވަޙީ ކުރެއްވި

اهللا َعَلْيه އާއި َصلَّى َرُسوُل اهللا ވަޑައިގެންނެވީ ް އެވަޙީއާއިގެނ ް އަށ

.ެ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވ

رَّبَِّك ِمن ٱْلُقُدِس ُروُح  َنزََّلُه ެ.(ُقْل ވަޙީކުރެއްވިއެވ تعاىل اهللا   

ެ އ .ެ ވިދާޅުވާށެވ "ކަލޭގެފާނު النحل:١٠٢)  މާނައީ: (سورة ( ِبٱْلَحقِّ
ެ ރްަސކަލާނގ ބޮޑުކުރެއްވި ާ ހައްދަވ ކަލޭގެފާނު ް އާއިގެނ (قرآن)
ެ ވ َناِزُل  َالم السَّ َعَلْيِه ِجْبِرْيُل ް ތެދުވެރިކަމާއިގެނ ން حضرة

".ެ ވަޑައިގެންފިއެވ

َقْلِبَك َعَلٰى ٱَألِمني ٱلرُّوُح ِبِه َنَزَل ٱْلَعاَلِمني َربِّ لََتِرتيُل (َوإِنَُّه   

 (١٩٢ ١٩٥ (سورة الشعراء: مُِّبني) َعَرِبيٍّ ِبِلَساٍن ٱْلُمْنِذِريَن ِمَن لَِتُكوَن
ާ ބޮޑުކުރައްވ ހައްދަވައި ް ޢާލަމްތައ ް "ހަމަކަށަވަރުނ މާނައީ:

ކަލޭގެފާނުގެ  .ެ ލެއްވީއެވ ބާވައި (قرآن   ެ އ ެ ރްަސކަލާނގ

ُرْوُح ވަޑައިގަތީ ފައިބާ ް قرآن އާއިގެނ ެ އ ް މައްޗަށ ެ ހިތްޕުޅުގ

ހިތްޕުޅުގެ  ެ ކަލޭގެފާނުގ ކުރެއްވީ إْلَقاء  (.ެ އެވ (ِجْبِرْيلُ اْألَِمْين
އެއީ  .ެ ބަހުންނެވ ޢަރަބި َفِصْيح  ކުރެއްވީ)  (إْلَقاء  .ެ މައްޗަށެވ

ތެރެއިން ެ ބޭކަލުންގ ާ ބިރުގަންނަވ َعَذاب ން ެ هللاގ ް މީްސތަކުނ

".ެ ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައެވ ކަލޭގެފާނު

ިސފަފުޅުތަކައިގެން  ޛާތުފުޅާއި އަމިއްލަ ެ اهللا تعاىل އެކަލާގ  

ް ވޮޑިގެންވާކަމަށ ެ މަތިވެރިވ ެ ތަކުންނަށްވުރ َمُخُلوق  ާ އެންމެހ

.ެ އަހުރެމެން އީމާން ވަމުއެވ

"އެކަލާނގެއީ ٱْلَعِظيُم)(سورةالبقرة:٢٥٥)މާނައީ: ٱْلَعِليُّ (َوُهَو  

".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ َعْظَمة ވަންތަ ެ އެންމ ާ ވޮޑިގެންވ ެ މަތިވެރިވ

ٱْلَحِكيُم ِعَباِدِه َوُهَو ٱْلَقاِهُر َفْوَق (َوُهَو .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

އެކަލާނގެ  "އެކަލާނގެއީ މާނައީ: األنعام:١٨)  (سورة ٱْلَخِبُري)
.ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ ވޮޑިގެންވ ެ ގަދަފަދަވ ް މައްޗަށ ެ އަޅުތަކުންގ

އެންމެ މޮޅަށް  ް َحِكْيم ވަންތަ ހުރިހާކަމެއ ެ އެންމ އެކަލާނގެއީ

".ެ ކަލާނގެއެވ ާ ދެނެވޮޑިިގެންވ

އަހުރެން  ކަންތަކަށްވްސ އާޔަތުގައިވާ ާ މިދަންނަވ  
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ِستَِّة ِفي َوٱَألْرَض َماَواِت ٱلسَّ ٱلَِّذي َخَلَق ُ
اهللا َربَُّكُم ِإنَّ

) .ެ އީމާންވަމުއެވ

٣) މާނައީ:  ُيَدبُِّر ٱَألْمَر) (سورة يونس: ٱْلَعْرِش َعَلى ٱْسَتَوٰى ُثمَّ أَيَّاٍم
اهللا ބޮޑުކުރައްވަނީ ހައްދަވައި ް ތިޔަބައިމީހުނ .ެ "ަޝއްކެއްނެތެވ

ބިން ާ އުޑުތަކ ތެރޭގައި ެ ހަދުވަހުގ އެކަލާނގެއީ   .ެ އެވ تعاىل 
މަތީގައި ެ ގ َعْرِش ެ އެކަލާނގ ް ދެނ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ހެއްދެވި

އެކަށޭނަ  ވަންތަކަމާއި َجَالُل  ވަންތަކަމާއި  َعْظَمة  ެ އެކަލަނގ

ެ އެކަލާނގ .ެ ވޮޑިގެންނެވިއެވ ް ފުރިހަމައަށ މަތިވެރިގޮތުގައި

َكْيِفيَّة މަތިވެރިގޮތާއި އެވޮޑިގެންނެވި އެކަކަށްވްެސ ހަމަ ފިޔަވައި

ް ކަމެއ ހުރިހާ (ޚަލްޤުތަކުންގެ) ެ އެކަލާގ .ެ ނޫނެވ ް އެނގޭކަމެއ އަކީ

".ެ ތަދްބީރުކުރައްވައެވ

މަތީގައި  َعْرِش  تعاىل  اهللا އީމާނަކީ  ެ އަހުރެމެންގ  

ތަކާއިއެކު  َمُخُلوق  އެންމެހައި އެކުވްެސ ާ ވޮޑިގެންވުމ

.ެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވ ް ޙާލުތައ ެ އެންމެންގ .ެ ވާކަމެވ ެ އެކަލާނގ

ކުރާހުރިހާ ް ވޮޑިގެނ އައަްސވާ ވާހަކައެއްވްެސ ދައްކާހުރިހާ

.ެ ކުރައްވާކަމެވ ތަދުބީރު ް ހުރިހާކަމެއ .ެ ދެކެވޮޑިގެންވެއެވ ް ކަމެއ

ިނކަމެތިންނަށް  ް ހަކަތަނެތ .ެ ދެެއްވައެވ ِرْزُق  ް ފަޤީރުންނަށ

ް ވެރިކަނ ާ ރްަސކަމ ް މީހަކަށ ާ އެދިވޮޑިގެންވ .ެ ބާރުދެއްވައެވ

ބާރު ެ ވެރިކަމުގ ކިބައިން  މީހެއްގެ  ވޮޑިގެން  އެދި  .ެ ދެއްވައެވ

އަދި  .ެ ދެެއްވައެވ ِعزَّة  ް މީހަކަށ ާ އެދިވޮޑިގެންވ .ެ ިނގުޅުއްވައެވ

ެ ވައްތަރެއްގ ހުރިހާ .ެ ކުރައްވައެވ ިނކަމެތި ު މީހަކ ް އެދިވޮޑިގެނ

ް މައްޗަށ ެ ހުރިހާކަމެއްގ .ެ އަތްޕުޅުގައެވ ެ ގ ު އިލާހ ެ އ ހެއުކަންވަނީ

َشانއާއި ެ ޛާތުފުޅުގ އެމަތިވެރި .ެ ވަންތައެވ ް ކުޅަދުނ ެ އެކަލާނގ

ތަކުނަށްވުރެ  َمْخُلوق  ާ އެންމެހ މިއީކަމުގައިވާއިރު އަކީ َشْوَكُت
.ެ ަޝއްކެއްްނެތެވ ކަމާމެދު ާ ވޮޑިގެންވ ެ މަތިވެރިވ ެ އެކަލާނގ

އެންމެހައި َخْلق  ވުމާއެކުވްެސ ް َعْرِش މަތީގައި ِاْسَتَواء ވޮޑިގެނ
.ެ ވޮޑިގެންވެެއެވ ު ތަކުންނާއެކ

َوُهَو َشْيٌء  َكِمْثِلِه (لَْيَس   .ެ ކުރައްވައެވ ވަޙީ تعاىل  اهللا   

ާ "އެކަލާގެއ މާނައީ: الشورى:١١) ٱْلَبِصُري)(سورة ِميُع ٱلسَّ
ް މަޮޅަށ އެންމެ  އެކަލާނގެއީ .ެ ނުވެއެވ ް ހަމައެކައްޗެއ އެއްފަދަ 

ާ ވޮޑިގެންނަވ ާ ބައްލަވ ް މޮޅަށ ެ އެންމ ާ ވޮޑިގަންނަވ އައަްސވާ

ތެރެއިން  ެ ޖަމާޢަތުގ ޭ ބުނެވ އޭ َجْهِميَّة  .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

 .ެ ނުބުނާނޫއެވ ް އަހުރެމެނ ް ބުނާގޮތަށ ް މީހުނ ެ ގ َجَماَعة  ُحُلولِيَّة
އަޅުތަކުންނާއެކުވަނީ  ެ اهللا تعاىل އެކަލާނގ އުޅެނީ ެ ބުނ ް އެމީހުނ

ދެކެނީ ް އަހރެމެނ މެދު ާ ބަޔަކ ބުނާ އެފަދައިން .ެ ބިންމަތީގައެވ

އެހެނީ  .ެ ބައެއްކަމުގައެވ َكاِفر ވެފައިވާ ަ ނުވަތ މަގުފުރެދިފައި އެއީ

ބައެއްކަމުގައި ާ ާސބިތުކުރ ަ އިުނިސފ ް އަށ تعاىل اهللا ބަޔަކީ އެފަދަ

މަތިވެރި އެކަލާގނެ  އިުނިސފައަކީ އެއްވްެސ އެފަދަ  .ެ ވާތީއެވ

އަހުރެމެން  އަދި .ެ ކަމެއްނޫނެވ އެކަށޭނަ ް އަށ َشْوَكُت  ާ َشانއ
ާ ކުރައްވާފައިވ وسلم عليه صلى اهللا حممد ެ رسول އާ  اهللا تعاىل ގ
َماِء السَّ إَِلى ެ. "َيْنِزُل َربَُّنا އިމާންވަމެވ حديث ފުޅަށްވްެސ ާ މިދަންނަވ

َفَأْسَتِجْيَب َيْدُعْوِنى َفَيُقوُل َمْن اآلِخُر الَّْيِل ُثُلُث َيْبَق لَْيَلٍة ِحْيَن ُكلَّ ْنَيا الدُّ
މާނައީ:  َعَلْيِه)  (ُمتَّفٌق  َفَأْغِفَرَلُه َيْسَتْغِفُرِنى َمْن َفُأْعِطَيُه َيْسَألُِنى َمْن َلُه
ް އުޑަށ ެ ދިުނޔޭގ ެ ރްަސކަލާނގ ާ ބޮޑުކުރައްވ ާ ހައްދަވ ް "އަހުރެމެނ

ވޮޑިގަަންނަވާ  ެ َناِزُل ވ ފަހުބައިގައި ް ތިންބައިނ ެ ރެއެއްގ ެ ކޮންމ

ް ދުޢާކޮށ ް އަށ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ .ެ ވަހީކުރައްވައެވ ބްަސ

ާ އިޖާބަދެއްވ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ް އެމީހަކަށ ކާކުހޭ؟ ދަންނަވަނީ

ދަންނަވަނީ ް ުސވާލުކޮށ އެދި ް ތިމަންރްަސކަލާނގެއަށ .ެ ހީުށމެވ

.ެ ދެއްވާހީުށމެވ ް އެކަމެެއ ް އެމީހަކަށ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ކާކުހޭ؟

ދަންނަވަނީ އެދި ް ފުއެްސވުމަށ ަ ފާފ ް އަށ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

".ެ ހީުށމެވ ފުއަްސވާ ަ ފާފ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ް އެމީހަކަށ ކާކުހޭ؟

މެދުގައި ެ އަޅުތަކުންގ ެ އެކަލާނގ تعاىل اهللا ދުވަހުގެ  ِقَياَمة  އަދި

.ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ .ެ ހުއްޓެވ ަ ވޮޑިގަންނަވ ެ ވ َناِزُل ް ިނޔާކުރެއްވުމަށ
َوِجۤيَء َصّفًا َصّفًا َوٱْلَمَلُك َربَُّك َوَجآَء َدّكًا َدّكًا ٱَألْرُض ِت ُدكَّ ِإَذا (َكالَّ
الفجر:٢١ ْكَرٰى)(سورة ٱلذِّ َلُه َوأَنَّٰى ٱِإلنَساُن ُر َيَتَذكَّ َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ

ބިން  ެ. އެވަގުތުގައި ނުވާނެއެވ ް "ހަމަހިލާ އެހެންނަކުނ ،٢٢) މާނައީ:
ާ ހައްދަވ ކަލޭގެފާނު އަދި .ެ ވެދާނެއެވ ް ޒައްރާތަކަކަށ ެ ކުދިކުދިވ

އަދި .ެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވ (އެތަނަށް) ެ ރްަސކަލާނގ ބޮޑުކުރެއްވި

 .ެ ތިއްބަވާނެތެވ ވަޑައިގެނ ްް ަސފަުސފަށ ް َمَالِئَكة ބޭކަލުނ އެތާގައި
އިނާްސނަާ ު އެދުވަހ .ެ ަ  َحاِضُرކުރެވޭނެއެވ ޖަހަންނަމ ު އެދުވަހ އަދި

ު އޭރަކ އޭނާ (ނަމަވްެސ) .ެ ހަނދާންކުރާނެއެވ (ކުރިކަންތައް)

އޮންނާނެހޭ؟" ް ފައިދާއެއ ެ ވާނ ް ކުރުމަކުނ ް ހަނދާނ (އެކަން)

އެކަލާނގެ  ް ކޮންމެކަމެއ ާ އަދި اهللا تعاىل އެދިވޮޑިގަންނަވ  

ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ އީމާންވަމުއެވ ް އަހުރެނ ކަމާމެދުވްެސ ެ ކުރައްވާނ

"އެކަލާނގެއީ  މާނައީ: الربوج:١٦)  (سورة ُيِريُد) لَِّما (َفعَّاٌل
".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ ކުރައްވ ް ކަމެއ ެ ކޮންމ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ

 .ެ ބެހިގެންވެއެވ ދެބަޔަކަށް  އިރާދަ  ާ ކުރައްވ تعاىل  اهللا   

َكْوِنيَّة ގެދަށުން  ެ. ِاَراَدة َشْرِعيَّة އެވ َكْوِنيَّة އާއި ِاَراَدة ِاَراَدة އެއީ
ަ ލޯބިވެތިވެގެންވާކަމެއްކ ް އެކަލާނގެެއަށ ކަމަކީ ެ ކޮންމ ާ ހިނގ

َمِشْيَئة  ِاَراَدة މިދެންނެވި އަދި  .ެ ނޫނެވ ް ލާޒިމެއ  ް މުގައިވުނ

ٱهللا َشآَء (َوَلْو ެ. ވަޙީކުރައްވަނީ ގެމާނައިގައިވްެސ ބޭނުންކުރެވެއެވ

"اهللا މާނައީ (٢٥٣: البقرة سورة ُيِريُد) َما َيْفَعُل ٱَهللا ِكنَّ ـٰ َوَل ٱْقَتَتُلوْا َما
އަނެއްބަޔަކު  ު އެއްބަޔަކ ް އެބައިމީހުނ تعاىل އިރާދަކުރއްވައިފިނަމަ
ާ އިރާދަކުރައްވ ެ އެކަލާނގ ު އެކަމަކ .ެ ނުއުޅުނީހެވ ް ޤަތުލުކޮށ

ُنْصِحۤي َينَفُعُكْم (َوَال .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި .ެ ކުރައްވައެވ ް ކަމެއ



162005 އޮކްޓޯބަރ - ދަރުމަ

(سورة َربُُّكْم) ُهَو ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم َكاَن ٱهللا ِإن َلُكْم َأَرْدتُّ َأْن أَنَصَح ِإْن
އިރާދަ  ް މަގުފުރެދުމަށ ް "اهللا تعاىل ތިޔަބައިމީހުނ މާނައީ: هود:٣٤)
ް ފައިދާއެއ ް ކަލޭމެނަށ ް ނީަޞޙަތ ެ އަހުރެންގ ކުރައްވައިފިނަމަ

ާ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރައްވ ް ތިޔަބައިމީހުނ އެކަލާނގެއީ  .ެ ނުކުރާނެއެވ

".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

َشْرِعيَّة ِإَراَدُة
ކޮންމެހެން ލާޒިމް  ވުމަކީ ް َشْرِعيَّة ގައިވާ ކަންތައ ِإَراَدُة  

ް هللاތަޢާލާއަށ މިކަންތަކަކީ ާ އިރާދަކުރައްވ ު އެކަމަކ .ެ ކަމެއްނޫނެވ

َأن ُيِريُد (َوٱهللا ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ ކަންކަމެވ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ ލޯބިވެތި

"اهللا تعاىل އިރާދަކުރައްވަނީ މާނައީ: (٢٧ النساء: (سورة َعَلْيُكْم) َيُتوَب
".ެ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށެވ ެ ތިޔަބައިމީހުންގ

َشْرِعى  ް އީމާންވަނީ اهللا تعاىل އިރާދަފުޅުނ ް އަހުރެމެނ އަދި  

އެކަން  ވިޔްަސ َكْوِنى ކަމެއްކަމުގައި އަދި ވިޔްަސ ކަމެއްކަމުގައި

اهللا تعاىل އެއްވްެސ .ެ ދަށުންކަމުގައެވ ެ اهللا تعاىل ޙިކުމަތުގ ހިނގަނީ
ް ަޝރުޢީގޮތުނ ނުވަތަ ިނޔާކުރައްވާނަމަ ް އުފެއްދެވުމަށ ް އެއްޗެއ

ާ ޙުކުމްކުރައްވ ް އަޅުކަންކުރުމަށ ކިބައިން ެ މަޚުލޫޤެއްގ އެއްވްެސ

ް ަޝއްކެއ ު ވާކަމާއިމެދަކ ް ޚިކްމަތެއ ކޮންމެވްެސ އެކަމުގައި ހިނދު

ދާހީުށ ް ހަމަޖެހިގެނ ިނމުން  ެ އެކަމެއްގ ވީމާ  .ެ ނުއޮންނާނެއެވ

ް އަހުރެމެނަށ ް އެޙިކުމަތެއ .ެ ދަށުންނެވ ެ ޙިކްމަތުގ މިދެންނެވި

ބުއްދި ެ އަހުރެމެންގ ް އެޙިކުމަތަކާ ހަމައަށ ނުވަތަ ނޭނގުންަސ

ِبَأْحَكِم اُهللا (أَلَْيَس اهللا تعاىل ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ މެއެވ ނުފޯރިނަމަވްެސ

ٱْلَحاِكِمنيކަމުގައި َأْحَكُم تعاىل "اهللا މާނައީ: التني:٨) ٱْلَحاِكِمنيَ) (سورة
ބޮޑު  ެ ޙާކިމުންނަށްވުރ اهللا تعاىل ހުރިހާ (އެބަހީ ނުވޭހެއްޔެވެ؟"

َأْحَسُن (َوَمْن .ެ ވަޙީކުރައްވައެވ އަދި ނުވޭހެއްޔެވެ؟) ޙާކިމެއްކަމުގައި

"ޔަޤީންކުރާ  املائدة:٥٠) މާނައީ: (سورة ُيوِقُنوَن) ُحْكمًا لَِّقْوٍم اِهللا ِمَن
ާ ޙުކުމްކުރ (ޢަދުލުވެރި) ރީތި ެ އަށްވުރ تعاىل اهللا ް ބަޔަކަށ ެ ޤައުމެއްގ

ވޭހެއްޔެވެ؟" ު މީހަކ އެއްވްެސ

(އެބަހީ: އެކަލާނގެ  ް އަދި اهللا تعاىل އެކަލާނގެ ވަލީވެރިނ  

ލޯބިވާކަމުގައި ް އެކަލާނގެއަށ މީހުން) ޭ އުޅ ް އެންގެވިގޮތަށ

ُتِحبُّوَن ُكنُتْم ِإن ُقْل ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ

(صّلى "އޭ حمّمد عمران:٣١) މާނައީ: اُهللا (آل ُيْحِبْبُكُم َفٱتَِّبُعوِني اَهللا
ް އަށ تعاىل اهللا ތިޔަބައިމީހުން  .ެ ވިދާޅުވާށެވ وسلم)  عليه اهللا
.ެ ތަބާވާށެވ ް ރޫަސލާއަށ ް ތިޔަބައިމީހުން ތިމަނ ެ ފަހ ލޯބިވާނަމަ

އަދި  ".ެ ލޯބިކުރައްވާނެތެވ ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ اهللا تعاىل  ް އޭރުނ
(سورة َوُيِحبُّوَنُه) ُيِحبُُّهْم ِبَقْوٍم اُهللا َيْأِتي (َفَسْوَف .ެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ

ވެއްޖެނަމަ)  މުރުތައްދު ު (ބަޔަކ ެ "ފަހ މާނައީ: املائدة:٥٤) 
އެމީހުންނަށް  .ެ ގެންނަވާނެއެވ ު ބަޔަކ ެ اهللا تعاىل ޤައުމެއްގ ް އެހާރުނ

ް އެކަލާނގެއަށ ް އެމީހުނ އަދި .ެ ލޯބިކުރައްވާނެއެވ ެ އެކަލާނގ

ُيِحبُّ اَهللا ِإنَّ (َوَأْقِسُطۤوْا .ެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ އަދި .ެ ލޯބިކުރާނެއެވ

އިނާްޞފަށް  "ޢަދުލު މާނައީ: احلجرات:٩)  (سورة ٱْلُمْقِسِطَني) 
އިނާްޞފުކުރާ  تعاىل  اهللا  .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ .ެ ކަންތައްކުރާށެވ

".ެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވ ް މީހުންނަށ

َوَأْحِسُنۤوْا  .ެ ވެއެވ ބްަސފުޅުގައި ވަޙީ އަދިވްެސ  

"އަދި  މާނައީ: البقرة:١٩٥)  (سورة ٱْلُمْحِسِننيَ) ُيِحبُّ اَهللا ِإنَّ
އިޙާްސންތެރިވާ  تعاىل  اهللا  ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ އިޙާްސންތެރިވާށެވ

".ެ ލޯބިކުރައްވައެވ ް މީހުންނަށ

ާ ކަނޑައަޅުއްވ تعاىل  اهللا  އީމާނަކީ  ެ އަހުރެމެންގ އަދި  

ޢަމަލު ބަހާއި އެއީ ކަމަކީ ެ ކޮންމ އެންގެވި ް ކުރެއްވުމަށ

އަދި ާ ރުހިވޮޑިގަންނަވ ެ އެކަލާނގ ް އެކަމަށ ވިޔްަސ ކަމުގައި

ް އެކަމަށ ކަންތަކަކީ މަނާކުރެއްވި އަދި ާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވ

َفِإنَّ َتْكُفُروْا (ِإن .ެ ެ. ވަޙީކުރެއްވިއެވ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ ކަންތައްކަމެވ

(سورة َلُكْم) َتْشُكُروْا َيْرَضُه َوِإن ٱْلُكْفَر ِلِعَباِدِه َوَال َيْرَضٰى َعنُكْم َغِنيٌّ اَهللا
ް ިނޢުމަތްތަކަށ ެ تعاىلގ اهللا  "ތިޔަބައިމީހުން  މާނައީ: الزمر:٧) 
.ެ ފަރުވާލެއްނެތެވ އެކަމަކުން  ް އެކަލާނގެއަށ އިންކާރުކުރަނީނަމަ 

ެ އެކަލާނގ ކާފިރުވެގަތުމަކީ ފުރަގްަސދީ ް ިނޢުމަތްތަކަށ އަދި

.ެ ކަމެއްނޫނެވ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ  ެ އެކަލާނގ އަޅުތަކުންނަށް 

އަދާކުރާނަމަ ުޝކުރު ް ތިޔަބައިމީހުނ ް ިނޢުމަތްތަކަށ އަދި

".ެ ރުހިވޮޑިގަންނަވައެވ ެ އެކަލާނގ ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ

َفَثبََّطُهْم ٱنِبَعاَثُهْم اُهللا َكِرَه ِكن ـٰ ެ. (َوَل ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

"އެކަމަކު  މާނައީ: التوبة:٤٦)  (سورة ٱْلَقاِعِديَن) َمَع ٱْقُعُدوْا َوِقيَل
.ެ ރުހިވޮޑިނުގަތެވ ް (ނުކުތުމަށ ާ ތެދުވުމ ެ އެމީހުންގ تعاىل، اهللا 
ް ތަނެއ ް އުޅުމަކަށ ެ ހިެލފިެލވ ޙަރަކާތްތެރިވެ)  ް އެމީހުނ ާ ވީމ

(ޢަދުލުވެރިން) .ެ ބުނެވުނެވ (އެމީހުންނަށް) އަދި .ެ ނުދެއްވިއެވ

ތިޔަބައިމީހުންވްެސ ު އެމީހުންނާއެކ ވާތަނުގައި ް އިީށނދެގެނ

".ެ ތިބޭށެވ ެ އިީށނދ

اهللا މީހުންނަށް  ާ ކުރ ހެޔޮޢަމަލު ެ އީމާންވ އަދި  

 .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ ް ރުހިވޮޑިގަންނަވާކަމަށ تعاىل 
َخِشَي ِلَمْن َذٰ ِلَك َوَرُضوْا َعْنُه َعْنُهْم اُهللا (رِِّضَى .ެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ

"اهللا تعاىل އެމީހުންނަށް ރުހިވޮޑިގެން  މާނައީ: البينة:٨) (سورة َربَُّه)
ެ (ރުހުމުގ .ެ ވެއެވ ް ރުހިގެނ އެކަލާނގެއަށް  ް އެމީހުނ އަދި

ް ރްަސކަލާނގެއަށ ާ ބޮޑުކުރައްވ ހައްދަވައި ިލބިގެންވަނީ ިނޢުމަތް)

".ެ މީހަކަށެވ ެ ބިރުވެތިވެއްޖ

އެމީހުންނަށް  މީހުންނަކީ އެފަދަ އެނޫންވްެސ ކާފިރުންނާ  

އެމީހުންނަކީ  ބައެއްކަމާ، ާ ޙައްޤުވެގެންވ ް اهللا تعاىل ކޯފާވެވޮޑިގަތުނ
ް އަހުރެމެނ ް ބައެއްކަމަށ ާ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވ ެ އެކަލާނގ
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َعَلْيِهْم ْوِء ٱلسَّ َظنَّ َِبٱِهللا آنِّني (...ٱلظَّ ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ އީމާންވަމެވ

"اهللا މާނައީ: الفتح:٦) (سورة َعَلْيِهْم...) ٱُهللا َوَغِضَب ْوِء ٱلسَّ َدآِئَرُة
ް މައްޗަށ ެ އެމީހުންގ ކޮށްއުޅޭމީހުން  ހީތައް  ނުބައި تعاىلއާމެދު
ެ އެމީހުންގ އަދި  .ެ އަންނަހުއްޓެވ ް ޙާދިޘާތައ ނުބައިގޮތްތަކާއި 

".ެ ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވައެވ تعاىل اهللا ް މައްޗަށ
َصْدرًا ِباْلُكْفِر َشَرَح مَّن ِكن ـٰ (َوَل  .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

النحل:١٠٦)  (سورة َعِظيٌم) َعَذاٌب  َوَلُهْم  ٱهللاَِّ  مَِّن َغَضٌب َفَعَلْيِهْم 
ް އުޅުނު މީހުނ ެ ކުފުރުވ ް ހިތްފުރެންދެނ ު އެކަމަކ މާނައީ: "އަދި

އަދި .ެ ޙްަޟރަތުންވާ ކޯފާ ހުއްޓެވ ެ اهللا تعاىلގ ް މައްޗަށ ެ އެމީހުންގ

".ެ ހުއްޓެވ ޢަޛާބު ާ ގަދަވެގެންވ ް އެމީހުންނަށ

ާ ފުރިގެންވ ް ޢިއްޒަތުނ ާ ޖަލާލުވަންތަކަމ اهللا تعاىل، އަދި  

.ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ ކަމުގައި ާ ިލބިވޮޑިގެންވ ަ މިިސފ ު ވަޖްހުފުޅ

(سورة َوٱِإلْكَراِم) ٱْلَجَالِل ُذو  َربَِّك َوْجُه  (َوَيْبَقٰى .ެ ވަޙީކުރައްވައެވ

ހައްދަވައި  ކަލޭގެފާނު "ދެމިހުރުންވަނީ މާނައީ: ن:٢٧)  ـٰ الرمح
ފުރިގެންވާ  َعظمة  ާ ޖަލާލުވަންތަކަމ ެ ރްަސކަލާނގ ާ ބޮޑުކުރައްވ

 ".ެ މޫނުފުޅެވ .ެ وجه ފުޅެވ

ެ ދީލަތިވަންތަކަމުގ ާ ވަންތަކަމ عظمة ް އަދި اهللا تعاىلއަށ  

.ެ އިމާވަމެވ ް އަހުރެމެނ ވާކަމުގައިވްެސ ު ދެއަތްޕުޅ

(سورة َيَشآُء) َكْيَف ُينِفُق َمْبُسوَطَتاِن َيَداُه (َبْل .ެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ

ދެއަތްޕުޅުވަނީ  ެ އެކަލާނގ ކިއެއްތަ "އަދި املائدة:٦٤) މާނައީ:
ު ޚަރަދ ް ގޮތަކަށ ާ ެ. އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވ ހުޅުވައިލައްވާފައެވ

".ެ ކުރައްވައެވ

َوٱَألْرُض  َقْدِرِه َحقَّ ٱهللاَ َقَدُروْا َوَما
)
 .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

َوَتَعاَلٰى ُسْبَحاَنُه ِبَيِميِنِه َمْطِويَّاٌت َماَواُت َوٱلسَّ ٱْلِقَياَمِة َيْوَم َقْبَضـُتُه َجِميعـًا
އެކަށޭނަ "اهللا تعاىلއާއި މާނައީ: الزمر:٦٧) (سورة ُيْشِرُكوَن) ا َعمَّ
.ެ ނުކުރިއެވ ް އެކަލާނގެއަކަށ ް އެމީހުނ ޤަދަރެއް، ޢިއްޒަތާއި

ު އަތްޕުޅ ެ އެކަލާނގ ވާހީުށ މުޅިބިންގަނޑު ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި

ެ ވާހީުށ އެކަލާންގ ފަތްޖައަްސވާފައި ް އުޑުތައ ެ. އަދި ތެރޭގައެވ

ެ އެކަލާނގ ް ކަންތަކުނ ާ ކުރ ު ަޝރީކ ް އެމީހުނ .ެ ކަނާއަތްޕުޅުގައެވ

".ެ ވޮޑިގެންވެއެވ ެ މަތިވެރިވ ެ ހްުސޠާހިރުވ

ވާކަމުގައިވްެސ ު ލޯފުޅ ޙަޤީޤީ ް تعاىلއަށ اهللا  އަދި   

އާޔަތާއި އަންނިަނވި ދަލީލަކީ ެ އެކަމުގ .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ

هود:٣٧) މާނައީ:  َوَوْحِيَنا) (سورة ِبَأْعُيِنَنا (َوٱْصَنِع ٱْلُفْلَك .ެ ޙަދީޘެވ

ެ ލޯފުޅުގ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ް ޙުކުމްފުޅަށ ެ "ތިމަންރްަސކަލާނގ

ަޞއްލަهللا ރޫަސލުهللا ".ެ ބަންނަވާށެވ ު ނާކޮޅ ކުރިމަތީގައި،

َكْشَفُه َلْو النُّوُر ُبُه (ِحَجا .ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ ވަަސއްލަމަ ޢަލައިހި

مسلم)  (رواه َخْلِقِه ِمْن َبَصُرُه إلَْيِه اْنَتَهى َما َوْجِهِه ُسُبَحاُت َألَْحَرَقْت
ަ ކްަޝފުވެއްޖެނަމ އެނޫރު .ެ ނޫރެވ ޙިޖާބަކީ ެ "اهللا تعاىلގ މާނައީ:

ެ އެކަލާނގ ް ނޫރުތައ ެ މޫނުފުޅުގ ބަރަކާތްތެރި ެ އެކަލާނގ

ް މަޚުލޫޤުތައ ެ އެކަލާނގ ހިާސބެއްގައިވާހައި ާ ބައްލަވައިވޮޑިގެންވާހ

َعظمة ެ އެކަލާނގ ް اهللا تعاىلއަށ ".ެ ވެދާނެއެވ ް އަޅިއަށ އަނދައި

ެ ުސއްނަތުގ ވާކަމުގައި، ު ދެލޯފުޅ އެކަށޭނަ ާ ޖަލާލުވަންތަކަމ އާ

ް އެކަމަށ ް ޙަދީޘ އަންނިަނވި .ެ އިޖްމާޢުވެއެވ އަހުލުވެރިން

ވަަސއްލަމަ ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا ރޫަސލުهللا .ެ ތާއީދުކުރެއެވ

لَْيَس َربَُّكْم َأْعَوُر َوِإنَّ إنَُّه

"

.ެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ ް ބެހޭގޮތުނ ދައްޖާލާ

އަވަރުވެގެން  ލޯ ެ ދައްޖާލުގ މި .ެ "ަޝއްކެއްނެތެވ ِبَأْعَوِر" މާނައީ:
ެ ބޮޑުކުރައްވާ ރްަސކަލާނގ ހައްދަވައި ް އަދި ތިޔަބައިމީހުނ .ެ ވެއެވ

".ެ ވެއެވ ް ހްުސދުރުވެވޮޑިގެނ ް އެޢައިބުނ

َوُهَو ٱَألْبَصاُر ُتْدِرُكُه (الَّ  .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ އަދި  

މާނައީ:  األنعام:١٠٣)  (سورة ٱْلَخِبريُ) ٱللَِّطيُف َوُهَو ٱَألْبَصاَر ُيْدِرُك
އަދި .ެ ދެކުމެއްނެތެވ ދިުނޔޭގައި ު ފުޅ ذات ެ އެކަލާނގ ް "ލޯތަކަށ

އޯގާވަންތަވެރި އެކަލާނގެއީ .ެ ވެއެވ ް ދެކިވޮޑިގެނ ް ލޯތައ ެ އެކަލާނގ

".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ ދެނެވޮޑިގެންވ ް މޮޅަށ ް ހުރިހާކަމެއ

ހައްދަވައި  ް އެމީހުނ މުއުމިނުން، ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި  

ިލބޭނެކަމަށްވްެސ ް ިނޢުމަތ ެ ދުށުމުގ ެ ރްަސކަލާނގ ާ ބޮޑުކުރައްވ

نَّاِضَرٌة َيْوَمِئٍذ (ُوُجوٌه ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ

"ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި  القيامة:٢٣،٢٢) މާނައީ: (سورة َناِظَرٌة) َربَِّها إَِلٰى
ް އެމޫނުތައ އުޖާލާކަމުގައި އުފާކަމާއި ް މޫނުތައ ެ މީހުންގ ބާއްޖަވެރި

".ެ ވާނެއެވ ތިބޭކަމުގައި ބަލަބަލާ ް ރްަސކަލާނގެއަށ ހެއްދެވި

އަރަހިުށ  ް ިސފަފުޅުތަކުނ އެންމެހައި ދެންނެވުނު އަދި  

ާ ިސފިަލބިވޮޑިގަންނަވ ެ ރްަސކަލާނގ ހްުސޠާހިރުވަންތަ

އެއްވްެސ އެއްފަދަ އެކަލާނގެއާއި ް ަސބަބުނ ެ ފުރިހަމަކަމުގ

ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ ނުވާކަމުގައި ު މަޚުލޫޤަކ

(سورة الشورى:١١) މާނައީ:  ٱْلَبِصُري) ِميُع ٱلسَّ َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه (لَْيَس
އެކަލާނގެއީ  .ެ ނުވެއެވ ް އެކައްޗެއ ހަމަ އެއްފަދަ "އެކަލާނގެއާ 

ާ ބައްލަވާވޮޑިގެންވ ް މޮޅަށ ާ އައަްސވާވޮޑިގެންވ ް މޮޅަށ

".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

އެކަލާނގެއަށް  ވާފަދައިން އާޔަތުގައި ާ މިދަންނަވ އަދި  

ް އަހުރެމެނ ނުވާކަމުގައިވްެސ ް ިނދިއައުމެއ ް ތާއްޔާޖެހުމެއ

٢٥٥) މާނައީ:  البقرة: (سورة ( َنْوٌم َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال (َال .ެ އީމާންވަމެވ

.ެ ނުވެއެވ ް ިނދިއައުމެއ އަދި ް ތާއްޔާޖެހުމެއ ް "އެކަލާނގެއަށ
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ަ ިސފ ެ ދިރިދެމިވޮޑިގަތުމުގ ް ذاتފުޅަށ ެ އެކަލާނގ އެގޮތަކީ

اهللا އަދި .ެ ތީއެވ ިލބިފައިވާ ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ެ އޭގ

ް ަސބަބުނ ފުރިހަމަކަމުގެ  ެ އިނާްޞފުގ ޢަދުލު އެކަލާނގެ  تعاىل
اهللا އަދި .ެ ނުވާނެއެވ އިަނޔާވެރިވެވޮޑިގެން  މީހަކަށް  އެއްވްެސ

ެ ފުރިހަމަކަމުގ ާ ތަނަވްަސކަމ ެ ޢިލްމުފުޅުގ ެ އެކަލާނގ تعاىل
ް ޢަމަލުތަކުނ ާ އެންމެހ ާ ކުރ ް އަޅުތަކުނ ެ އެކަލާނގ ަސބަބުން،

ޢިލްމުފުޅާއި ެ تعاىلގ اهللا  އަދި .ެ ނުވާނެއެވ ް ޣާފިލުވެވޮޑިގެނ

ބިމުގައިވާ މިންވަރީ، ހުރި ް ފުރިހަމަކަނ ެ ޤުދުރަތްތެރިވަންތަކަމުގ

ް އެއްވްެސކަމެއ ް އެކަލާނގެއަށ ހެއްދެވުމުގައި ް އެއްޗެއ އެއްވްެސ

َشْيئًا َأَراَد ِإَذآ َأْمُرُه (إِنََّمآ ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ ނުވާކަމެވ ު ދަތިވފުޅ

.ެ "ަޝއްކެއްނެތެވ يۤس:٨٢)މާނައީ: (سورة َفَيُكوُن) ُكن َلُه َيُقوَل َأن
ެ އެކަލާނގ ފުރިހަމަކަމަކީ ަޝއުކަތުހުރި ާޝނާއި ެ އެކަލާނގ

ވާށޭ. .ެ ވަޙީކުރެއްވުމެވ ް އެކަމަކަށ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ް ކަމަކަށ

".ެ ވިެނމިފައެވ އޮންނާނީ ް އެކަމެއ ް އެހާރުނ

އެކަލާނގެ ޤުދުރަތްތެރިވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުން  އަދި  

ަ ކުރިމަތިވާނެކ ފަހަރެއްގައިވްެސ ިނކަމެތިވުމަކީ ާ ވަރުބިަލވުމ

َوَما َوٱَألْرَض َماَواِت ٱلسَّ َخَلْقَنا (َوَلَقْد ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ މެއްނޫނެވ

މާނައީ:  ۤق:٣٨)  (سورة لُُّغوٍب) ِمن َنا َمسَّ َوَما أَيَّاٍم ِستَِّة ِفي  َبْيَنُهَما
ބިމާއި އުޑުތަކާއި ެ ރްަސކަލާނގ ް ތިމަނ ް ހަމަކަށަވަރުނ "އަދި

.ެ ތެރޭގައެވ ހަދުވަހުގެ  ހެއްދެވީ ް އެއްޗެއ ވާހައި އެދެމެދުގައި 

ކުޑަވްެސ ް ތިމަންރްަސކަލާނގެއަށ (އެކަންކުރެއްވުން) އަދި

މިލަފުޒުގައި  لغوب  ".ެ ނުޖެހެއެވ ް ިނކަމެތިކަމެއ ް ވަރުބިަލކަމެއ

ކީރިތި އަދި (.ެ ހިމެނެއެވ ދެމާނަ ާ ވަރުބިަލވުމ ިނކަމެތިކަމާއި

ެ ވަަސއްލަމަގ ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا ރޫަސލުهللا ޤުރުއާނާއި

އެންމެހައި ެ تعاىلގ اهللا  ާ އައިްސފައިވ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި

.ެ އީމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ ް ިސފަފުޅުތަކަށ އިްސމުފުޅުތަކާއި

ޭ ނޭދެވ ެ ކުރުމުގ َتْكِيْيُف ކުރުމާއި َتْمِثْيُل ެ އެކަލާނގ ު އެކަމަކ

.ެ ވަމެވ ަ ބަރީއ ް އަހުރެމެނ ް ދެކުށުނ ާ ބޮޑުވެގެންވ

ެ تعاىلގ اهللا  ް ދުލުނ ނުވަތަ ް ހިތުނ ކުރުމަކީ َتْمِثْيُل  

ެ ބުނ ފަދައިންނޭ ިސފަތައް  ެ މަޚްލޫޤުންގ ިސފަފުޅުތައްވަނީ 

ވަނީ ް ިސފަފުޅުތައ ެ تعاىلގ اهللا  َتْكِيْيُفއަކީ .ެ އިޤްރާރުވުމެވ

ް ދުލުނ ނުވަތަ ް ހިތުނ ެ ބުނ މިފަދައިންނޭ ނުވަތަ އެފަދައިން

.ެ ބަޔާންކުރުމެވ

އިެސފައަކުން  ް ޛާތުފުޅަށ އަމިއްލަ ެ اهللا تعاىل އެކަލާނގ  

ެ ކޮންމ ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ ހްުސދުރުވެވޮޑިގެންވާކަމަށް 

ް އިެސފައަކުނ ރޫަސލާ ެ އެކަލާނގ އަދި ިސފައަކުންނާ

ެ ކޮންމ އަންގަވާފައިވާ ް ހްުސޠާހިރުވެގެންވާކަނ ެ އެކަލާނގ

ް އަހުރެމެނ އެކަލާނގެ ހްުސދުރުވެވޮޑިގެންވާ ކަމުގައި ް ިސފައަކުނ

.ެ އީމާންވަމެވ

ރޫަސލާ،  ެ އެކަލާނގ އާއި تعاىل  اهللا   .ެ ދަންނާށެވ  

ޚަބަރު ެ ކަމުގ ހްުސދުރުވެވޮޑިގެންވާ  ެ އެކަލާނގ އިެސފަފުޅަކުން 

ެ ކޮންމ ހިމެނޭ ކަމުގައި ު އިދިކޮޅ ެ ިސފައެއްގ ެ ކޮންމ ދެއްވާފައިވާ

اهللا تعاىل  އަދި .ެ ިސފިަލބިވޮޑިގެންވެއެވ ެ އެކަލާނގ ް ިސފަފުޅަކުނ

އިެސފައަކާމެދު ް އެކަލާނގެއަށ ާ ރޫަސލާއ ެ އެކަލާނގ އާއި

ިސފައަކާމެދު ެ ކޮންމ ާ ޚަބަރުދެއްވާފައިނުވ އަންގަވައި ް ވަކިގޮތެއ

.ެ ކަނޑައަޅާ ނިުނންމަމެވ ް އަހުރެމެންވްެސ ވަކިގޮތެއ

ހިނގުމަކީ  ް މިމަގުނ ގޮތުގެމަތިން މިދެންނެވުނު  

ް މިނޫންގޮތެއ މިކަމާމެދު .ެ ދެކެމެވ ް އަހުރެމެނ ފަރެުޟއްކަމުގައި

ޛާތުފުޅަށް  އަމިއްލަ ެ އެކަލާނގ تعاىل  اهللا  އެގޮތަކީ .ެ ނެތެވ

ާ ހްުސޠާހިރުވެގެންވ ް އިެސފަފުޅުތަކުނ ނުވަތަ ާސބިތުކުރައްވާފައިވާ

ް ޤަބޫލުކުރުނ ް އެކަނ ކަމަކީ ެ ކޮންމ ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ ް ކަމަށ

ާ ިސފަފުޅުތަކ ަސބަބަކީ އެކަލާނގެއަށް ހުންނަންވީ .ެ ވާޖިބުކަމެކެވ

ެ ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަލާނގ ް ބޮޑަށ ް އެކީަށގެންނުވާ ކަންތައ

.ެ ކަމަށްވާތީއެވ

ބްަސ  ރީތި، ެ އެންމ ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި  

ހަމަ ލާމީަސލުކަންވަނީ ތެދުވެރި ެ އެންމ ވަޙީކުރެއްވުމުގައި

ާ ޛާތުފުޅ ެ އެކަލާނގ ޢިލްމު ެ އަޅުތަކުންގ .ެ އެކަލާނގެއަށެވ

.ެ ވިާޞލުނުވާހުއްޓެވ ް ހަމައަށ

ާ ިސފިަލބިވޮޑިގެންވ ް އިެސފަފުޅުތަކަކުނ تعاىل اهللا އަދި   

ކަމުގައި ާ ހްުސދުރުވެވޮޑިގެންވ ް އިެސފަފުޅުތަކަކުނ ނުވަތަ ކަމުގައި

ބަޔާންކުރެއްވި ވަަސއްލަމަ  ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا  ރޫަސލުهللا

ދެއްވާފައިވާ ް ގުޅޭގޮތުނ ާ ޛާތުފުޅ ެ ގ تعاىل  اهللا  ކަންތަކަކީ

ް އެންމެބޮޑަށ اهللا تعاىل އާމެދު ް ތެރެއިނ ެ މީްސތަކުންގ .ެ ޚަބަރުތަކެވ

ރޫަސލުهللا މުޙައްމަދު ރޫަސލާ ެ اهللا تعاىل ގ ޢިލްމުވަނީ އެނގުމާއި

ެ ޚަލްޤުތަކުންކުރ އަދި .ެ އަށެވ ވަަސއްލަމަ ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا

ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަންވަނީ ް ބަހުނ ފުރިހަމަ ތެދު ޭ ހެޔޮއެދ ެ އެންމ

.ެ ވަަސއްލަމައަށެވ ޢަލައިހި ަޞއްލަهللا އެރޫަސލާ

އަކީ اهللا تعاىل އާއި  ނަތީޖާ ާ ހާމަވ ް ބަޔާނުނ އިްސވެދިޔަ  

އެންމެ ފުރިހަމަ އެކުލެވިގެންވަނީ ު ކަލާމްފުޅ ެ އެކަލާނގެ ރޫަސލާގ

ެ އެންމ ް ގޮތުނ ެ ބަޔާނުގ އަދި .ެ މައްޗައްކަމެވ ެ ތެދުގ ޢިލްމާއި

ް އެކަނ ާ ވީމ .ެ އެކަލާމްފުޅެވ ފުރިހަމައީވްެސ ެ އެންމ އަދި ރީތި

ް އެކަމުނ އަދި .ެ ނެތެވ ް ތަނެއ ަޝއްކުކުރާނެ  ޤަބޫލުކުރުމާމެދު

(ނިުނމޭ) .ެ ޢުޛުރެއްނެތެވ އެއްވްެސ ް މަނާވެގަތުމަށ

     

عثمني صاحل حممد الشيخ އްަޞލު ިލޔުއްވީ: فضيلة  

حممد عيل الشيخ إمسا ތަރުޖަމާ: فضيلة  
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َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة نَِّة السُّ َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة َأْهُل نَِّة السُّ  َأْهُل

ގުޅޭ) ދަރުމައާއި ެ 2005ގ (އޮކްޓޯބަރ

ދެވަނަ فصل 
إثبات  ް އިޖްމާލީގޮތުނ ގޮތުންނާއި ތަފީްޞލީ ަޞޕްޙާތަކުގައި އިްސވެދިޔަ

ިސފަފުޅުތަކާމެދު  ހުރިހާ ެ اهللا تعاىل ގ ބަޔާންވެދިޔަ، ް ގޮތުނ ެ ނަފީގ އާއި

ރޫަސލާ ެ تعاىلގ اهللا  އަދި قرآنއާއި ކީރިތި ު ކަލާމްފުޅ ެ تعاىلގ اهللا 
ާ ހުރިހ ާ ފުޅުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވ ް ޙަދީޘ ެ اهللا عليه وسّلمގ صّلى حمّمد
ެ ރޫަސލާގ ެ އުއްމަތުގ އަދި މި .ެ ކުރަމެެވ ު މައްޗަށް އިތުުބާރ ެ ޚަބަރުތަކެއްގ

ެ އިމާމުންގ ާ ިލބިގެންވ ހިދާޔަތު ވަޑައިގެންނެވި ު އެއަށްފަހ ުސއްނަތުންނާއި

.ެ ހިގަމެވ ގޮތުގައި

ކީރިތި  ު ކަލާމްފުޅ ެ ގ تعاىل  اهللا  ދެކެނީ  ް އަހުރެމެނ އަދި  

ާ ބަޔާންވެގެންވ ުސންނަތުގައި ެ وسّلمގ عليه اهللا صّلى اهللا رسول ާ قرآنއ
މްުސތަޙީލު  ް އެކަލާނގެއަށ ާ ިސފަފުޅުތަކ ާ އެންމެހ ެ ގ وجّل  عز اهللا
އެކަށޭނަގޮތުން  شان އާ ެ އެކަލާނގ ް نّصތައ ާ އެންމެހ ޭ ކަންތައްތަކާގުޅ

 .ެ ކަމުގައެވ ް ކަމެއ ވާޖިބު ޤަބޫލުކުރުމަކީ ظاهر މާނަ
ކުރާމީހުންނާ  تعطيل  ކުރާމީހުންނާ  حتريف  އަހުރެމެން  އަދި  

ް އިޢްލާނ ެ ކަމުގ ާ ރައްކާތެރިވެގެންވ ެ ދުރުވ ް މަގުނ ެ ކުރާމީހުންގ غلّو
.ެ ކުރަމެވ

اهللا صّلى اهللا رسول ކީރިތި قرآنއާއި 1- حتريف ކުރާމީހުނަކީ  

މާނައަކީ ހިމެނޭ އްަޞލު نصތަކުގައި ާ ުސއްނަތުގައިވ ެ وسّلمގ عليه
މުރާދާއި  ޤްަޞދާއި އިރާދައާއި ެ اهللا تعاىل ގ ެ ބުނ މާނަކަމުގައި ު ނުރަނގަޅ

.ެ މީހުންނެވ ާ މާނަކުރ ު ޚިލާފ

އެއިން ް ބާޠިލްކޮށ ް އެފަދަ نصތައ މީހުނަކީ ާ 2- تعطيل ކުރ  

ބާޠިލް ެ ބުނ ނޫންކަމުގައި މާނަ އެކަށޭނަ އްަޞލާ ެ އޭގ މާނައެއީ ާ ދޭހަވ

.ެ މީހުނެވ ާ ކުރ

ހިމެނޭމާނަ  ކަމުގައި ް އެފަދަ نص ތައ 3- غلّو ކުރާމީހުނަކީ  

 نص އެ  ް ތަމްޘީލުކޮށ ް ކޮށ قياس  ް މައްޗަށ ެ ިސފަތަކުގ އިނާްސނީ

 .ެ މީހުންނެވ ާ كيفية ބަޔާންކުރ ެ ިސފަފުޅުތަކުގ ތަކުގައިވާ

عليه اهللا صّلى اهللا رسول ކީރިތި قرآنއާއި ް އަހުރެމެނ އަދި  

ޙައްޤުކަމުގައި މުޅީން  ބްަސފުޅުތަކަކީ ުސއްނަތުގައި ވާހުރިހާ ެ وسّلمގ
اهللا تعاىل  ކަމުގައި ް ދަލީލެއ ެ އެކަމުގ .ެ ކުރުމެވ ް ޔަޤީނ ް އެކަމަށ ެ ދެކ

ِعنِد ِمْن َكاَن َوَلْو ٱْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن ﴿َأَفَال .ެ ފުދެއެވ ު މިބްަސފުޅ ެ ގ

މާނައީ:  النساء:٨٢)  (سورة َكِثريًا﴾ ٱْخِتَالفًا ِفيِه َلَوَجُدوْا ٱهللاَِّ َغْيِر 

ނޫޅެނީ  ް ފިކުރުކޮށ ވާކަންކަމާމެދު قرآن ގައި ކީރިިތި ް އެބައިމީހުނ ެ "ފަހ

ވަނީނަމަ ކަމުގައި ާ އެހެންފަރާތަކުންވ ފިޔަވައި تعاىل އެقرآن اهللا ކީއްވެހޭ،

އެއްވްެސ ".ެ ޔަޤީނެވ ް ފެންނާނެކަނ ް ވިަނކޮށ ް ޚިލާފުތައ ވަރަށްގިނަ އޭގައި

ވާނަމަ  تعارض  ާ އަނެއްބަޔ އެއްބައި ެ އޭގ ް ބަޔާނެއ ނުވަތަ ް ކަލާމެއ

ް ލާޒިމ ދޮގުކުރުމަކީ ް އަނެއްބަޔަށ އެއްބައި  ެ އޭގ ޚިލާފުވާނަމަ ނުވަތަ

ކަލާމްފުޅުގައި ެ ރޫަސލާގ ެ އެކަލާނގ އާއި تعاىل اهللا ާ ވީމ .ެ ކަމެކެވ

 ".ެ مستحيل ކަމެކެވ އެއީ .ެ ކަމެއްނޫނެވ ާ އެކީަށގެންވ ވުމަކީ އެފަދައިން

صّلى اهللا رسول ާ ކީރިތި قرآنއ ު ކަލާމްފުޅ ެ ވީމާ اهللا تعاىل ގ  

ޚިލާފެއް  ނުވަތަ ް تعارض އެއ ަ އެފަދ ދެމެދު ުސއްނަތާ ެ وسّلمގ عليه اهللا
ެ ޙަޤީޤަތެއްގ އެއެްވްެސ އަކީ ާ ކުރާމީހެއްގެ ދަޢުވ ާ ދަޢުވ ެ ބުނ ވާކަމުގައި

.ެ ކީއްތޯއެވ އަދި .ެ ޔަޤީނެވ ް ދަޢުވާއެއްކަނ ު ދޮގ ާ ބިނާވެގެންނުވ ް މައްޗަށ

ް މީހަކަށ އެފަދަ .ެ ދަަލީލެކެވ ެ ނީުސދާކަމުގ ހިތުގައިވާ ެ އެމީހެއްގ އެއީ

އަދި  .ެ ކަންތައް ދޫކޮށްލުމެވ އެފަދަ ެ توبة ވ ް އެކަމުނ އެދެވިގެންވަނީ

ދެމެދު  ުސއްނަތާ ރޫަސލާގެ  ެ އެކަލާނގ ކަލާމްފުޅާއި  ެ ގ تعاىل  اهللا 
މީހަކުވާނަމަ  ަޝއްކުގަައި ވަހުމާއި ެ ވާކަމުގ ް ޚިލާފެއ ް تعارض އެއ ަ އެފަދ
ެ ވިްސނުމުގ ާ މަދުކަމ ެ ޢިލްމުގ ިލބިފައިވާ ަސބަބަކީ އްަޞލު ެ އެކަމުގ

.ެ އިުނކަމެވ ެ ފިކުރުގ ާ ކިޮށކަމ

މަަސއްކަތް  ް ހޯދުމަށ ޢިލްމު އެކީަށގެންވަނީ ާ މީހަކ އެފަދަ ާ ވީމ  

ް ފާޅުވެއްޖައުމަށ ު ޙައްޤ އާދެ! .ެ ކުރުމެެވ ު ފިކުރ ވިްސނާ .ެ ކުރުމެވ

ނިުލބިއްޖެނަމަ ކޮންމެވްެސ ް އިަލކަނ ެ ޙައްޤުގ ެ. އެގޮތުންވްެސ ދާންދެނެވ

ަޝއްކާއި އެފަދަ އަދި  .ެ ދޫކުރުމެވ ް އެކަނ ް މައްޗަށ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ 

ް ފަދައިނ ު އަރާހުރި ޢިލްމުވެރިޔަކ ޢިލްމުގައި ެ. އަދި އެއްކިބާވުމެވ ް ވަހުމުނ

عمران:٧)  آل (سورة َربَِّنا﴾ ِعنِد مِّْن ُكلٌّ ِبِه ﴿آَمنَّا .ެ ބުނުމެވ ް މިގޮތަށ

އެއްޗެއްވްެސ މިހުރިހާ .ެ އިމާންވަމެވ މިކަމަށްވްެސ ް "އަހަރެމެނ މާނައީ:

".ެ ންނެވ حضرة ެ ރްަސކަލާނގ ާ ބޮޑުކުރައްވ ާ ހައްދަވ ް އަހުރެމެނ ވަނީ

رسول ާ قرآنއ ކީރިތި ު ކަލާމްފުޅ ެ تعاىلގ اهللا   .ެ ދަންނާށެވ  

ް ފުށުއެރުމެއ އެއްވްެސ ދެމެދު ުސއްނަތާ ެ وسّلمގ عليه اهللا صّلى اهللا
التوفيق وباهللا .ެ ނުވެއެވ ް އިޚްތިލާފެއ

ިތންވަނަ فصل 
އީމާންވުން مالئكة ންނަށް

އެ  .ެ އިމާންވަމެވ ް ބޭކަލުންނަށ مالئكة  އަހުރުމެން   

ު މުޙައްމަދ އިްސމާޢީލް ތަރުޖަމާ:

اهللا رحمه العثيمين صالح بن حمّمد الشيخ فصيلة
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مُّْكَرُموَن  ﴿...ِعَباٌد  ކުރައްވާފައިވަނީ  ވަޙީ تعاىل  اهللا  ު ބޭކަލުންނާމެދ

األنبياء)  (سورة َيْعَمُلوَن(٢٧)﴾ ِبَأْمِرِه َوُهْم ِبٱْلَقْوِل َيْسِبُقوَنُه َال

(

٢٦)
حضرة  ެ އެކަލާނގ .ެ އަޅުންނެވ ިލބިގެންވާ  މާތްކަން  "އެއީ މާނައީ:

ހަމައެކިަނ .ެ ނުދަންނަވާނެތެވ ް ވާހަކައެއ އެއްވްެސ އިްސނަންގަވައި ގައި

".ެ އަމުރުފުޅަށެވ ެ އެކަލާނގ ޢަމަލުކުރައްވަނީ ް އެބޭކަލުނ

ވަގުތެއްގައި  ހުރިހާ  .ެ އެވ تعاىل  اهللا  ހެއްދެވީ ް އެބޭކަލުނ  

ކިޔަމަންވުމުގައި  އަޅުކަންކުރުމުގައްޔާއި ް އަށ اهللا تعاىل  އެބޭކަލުންވަނީ

َيْسَتْحِسُروَن َوَال ِعَباَدِتِه َعْن َيْسَتْكِبُروَن ﴿...َال .ެ ތައްޔާރުވެގެންނެވ

األنبياء)  (سورة َيْفُتُروَن(٢٠)﴾ َال  َوٱلنََّهاَر ٱْللَّْيَل ُيَسبُِّحوَن

(

١٩)
ބޮޑާވެ  އަޅުކަންކުރުމާމެދު ް އެކަލާނގެއަށ ް مالئكة ބޭކަލުނ ެ "އ މާނައީ:

(ިނކަމެތިވުމެއް) ް ވަރުބިަލވުމެއ .ެ ނެތިއެވ ް ފޫހިވުމެއ އަދި .ެ ނޫޅުއްވައެވ

 .ެ بيان ކުރައްވަނީއެވ تسبيح ރެއާދުވާލު ނެތި

އެއްކިބާ  ް ފެނުމުނ ް އަހުރެމެންނަށ ް އެެބޭކަލުނ اهللا تعاىل ވަނީ  

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ް އެހެންކަމުން އަހުރެމެންނަށް، އެބޭކަލުނ .ެ ކުރައްވާފައެވ

މުއުމިނު  ެ އެކަލާނގ تعاىل  اهللا  ު ވަގުތ ް ބައެއ .ެ ނުވާހުއްޓެވ ް ފެނުމެއ

جربيل عليه ު އެއްފަހަރ .ެ ދައްކަވައެވ ާ ފާޅުކުރައްވ ް އެބޭކަލުނ ް އަޅުންނަށ

عليه اهللا صّلى اهللا ޫޞރައިގައި رسول އްަޞލު ެ الّسالم އެކަލޭގެފާނުގ
ު ފިޔަފުޅ (600) ަ ހަަސތޭކ ް الّسالمއަށ عليه ެ. جربيل وسّلم ދެކެވަޑައިގަތެވ

.ެ ިނވާކޮށްލައްވާފައެވ الّسالم ވަނީ މުޅި أفق عليه جربيل .ެ ވިއެވ

ގެ  مرمي  ޫޞރައިގައި  ެ އިނާްސނެއްގ ފުރިހަމަ جربيل  އަދި   

عليه جربيل  الّسالم  عليها مرمي އަދި .ެ ވަޑައިގަތެވ ް އަރިހަށ ެ ފާނުގ

އަދި جربيل عليه .ެ ދެއްކެވިއެވ ު ވާހަކަފުޅ ކުރައްވާ، މުޚާޠަބު الّسالم އާ
 .ެ ޖަވާބު ދެއްވިއެވ ެ الّسالم އޭގ

އަރިހުގައި أصحاب  ެ وسّلم ގ عليه اهللا صّلى اهللا رسول  

جربيل عليه السالم  ް އަރިއަހަށ ެ އެކަލޭގެފާނުގ ް ތިއްބަވިަނކޮށ ް ބޭކަލުނ

އެއީކާކުކަމެއް  އެކަކަށްވްެސ ެ ބޭކަލުންކުރ أصحاب  .ެ ވަޑައިގަތެެވ

ް އަަސރެއ އެއްވްެސ ެ ވެރިއެއްގ ު ދަތުރ އަދި .ެ ނުގަތެވ އެނގިވަޑައި

ު އިްސތިަށފުޅ ހުދު، ް ވަރަށ ު ހެދުންކޮޅ .ެ ނުވެއެވ ކިބައިގައި ެ އެބޭކަލެއްގ

وسّلم  عليه اهللا صّلى اهللا رسول ް ވަޑައިގެނ .ެ ދަރަޖައަށް ކަޅެވ އިންތިހާ

ގެ  وسّلم  عليه اهللا صّلى اهللا رسول ު ދެކަކޫފުޅ ކުރިފުޅުމަތީގައި ެ ގ

ދެކަކޫފުޅުމަތީ ު ދެއަތްޕުޅ .ެ ވަޑައިގަތެވ ެ އިީށދ ް ޖައަްސވައިގެނ ާ ދެކަކޫފުޅ

މުޚާޠަބު  އާ وسّلم  عليه اهللا صّلى اهللا رسول ް ދެނ .ެ ބާއްވަވައިގެނެވ

ޖަވާބު ދެއްވަވައި ރޫަސލާވްެސ އަދި .ެ ދެއްކެވިއެވ ު ކުރައްވައި، ވާހަކަފުޅ

رسول ވަޑައިގަތުމަށްފަހުގައި އެބުރި ު އެބޭކަލަކ .ެ ކުރެއްވެވިއެވ މުޚާޠަބު

 .ެ ވިދާޅުވިއެވ ް أصحاب ބެއިކަލުންނަށ ގެ  وسّلم  عليه اهللا صّلى اهللا

.ެ އެވ جربيل عليه السالم އެއީ

تعاىل  اهللا  ކުރެއްވުމަށްޓަކައި  ް ބޭކަލުނ مالئكة  އަދި (ހ)  

ް އެބޭކަލުނ .ެ ކުރައްވާފައެވ ޙަވާލު އެބޭކަލުންނާ ް ބައެއްކަންތައ ވަނީ

.ެ ކުރަމެވ ް ޔަޤީނ ް އަހަރެމެނ ގެންދަވާކަމުގައި ް ކުރައްވަމުނ ް އެކަންތައްތައ

الّسالم  عليه جربيل ކުރެއްވިފައިވަނީ ޙަވާލު ް ކަންތައ ެ ވަޙީގ އޭގެތެރެއިން

ެ ރޫަސލުބެއިކަލުންކުރ ނަބީބޭކަލުންނާ ް ހިއްޕަވައިގެނ ވަޙީ އޭނާ .ެ އާއެވ

 .ެ ވަޑައިގަންނަވައެވ ް އަރިހަށ ެ ބޭކަލެއްގ ް اهللا تعاىل އެދިވަޑައިގަތ
ާ ވާރޭވެއެްސވުމ .ެ އެއްބޭކަލެކެވ ެ ންކުރ ميكائيل އަކީ مالئكة  

ކޮނޑުފުޅުގައި ެ އޭނާގ މްަސއިޫލއްޔަތުވަނީ ެ ފެޅުއްވުމުގ ް ދަނޑުގޮވާނ

.ެ އަޅުއްވާފައެވ

ޤިޔާމަތް  ޒިއްމާގައިވަނީ ެ އޭނާގ .ެ އެހެންބޭކަލެކެވ إسرافيل އަކީ  

ފުރަތަމަފަހަރު ހޭނެއްތެވުމަށްޓަކައި ް މީްސތަކުނ ް އައުމާގުޅިގެނ ދުވްަސ

ތާޅަފިިލ ދެވަނަފަހަރު ދިރުއްވުމަށްޓަކައި ް މަރުވެފައިވާމީހުނ ް ދެނ

.ެ ފުއްމަވާލެއްވުމެވ

ކުރެވިފައިވަނީ  ޙަވާލު ާ އޭނާއ .ެ املوت އެވ އަނެއްބޭކަލަކީ َمَلُك  

.ެ ފުރާނަހިއްޕެވުމެވ ހިދު ާ މަރުވ

ޙަވާލު  އޭނާއާއި .ެ ހިމެނެއެވ اجلبال  َمَلُك އޭގެތެރެއިން   

.ެ ކަންތަކެވ ޭ ފަރުބަދަތަކާބެހ ކުރެވިފައިވަނީ

ެކަންތައްބަލަހަށްޓަވާ  ނަރަކައިގ އެއީ .ެ އެހެންބޭކަލެކެވ َماِلُك އަކީ  

ެ މައިންގ ވެފައިވަނީ ޙަވާލު ބައެއްބޭކަލުންނާ އަދި .ެ ބަޑޭރިއެވ

ެ އާދަމްގ ބޭކަލުންވަނީ ް ބައެއ އަދި .ެ ކަންތަކާއެވ ެ ކުދިންގ ރަޙިމުގައިވާ

.ެ ކަޑައެޅިފަައެވ ް އުފުލުމަށ މްަސއިޫލއްޔަތު ެ ދަރިންރައްކާތެރިކުރުމުގ

ކުރެވިފައިވަނީ  ޙަވާލު ާ ބައަކ ެ ޖަމާޢަތެއްގ ެ އަދި مالئكة ންކުރ  

.ެ މްަސއިޫލއްޔަތެވ ެ ިލޔުމުގ ް ކުރާކަންތައްތައ ދަރިން ެ އާދަމްގ

َوَعِن ٱْلَيِمِني ﴿...َعِن .ެ އެޅިފައިވެއެވ ަ ކަޑ ް مالئكةނ ެ ދ ް ކޮންމެމީހަކަށ

َعِتيٌد(١٨)﴾ َرِقيٌب َلَدْيِه ِإالَّ َقْوٍل ِمن مَّا َيْلِفُظ (١٧) َقِعيٌد َماِل ٱلشِّ
ވާތްފަރާތުގައި  ކަނާއްތްފަރާތާއި ެ "އެއިނާްސނާގ މާނައީ: ۤق)  (سورة
ް ތައްޔާރަށ ް ދެމަލާއިކަތްބޭކަލުނ ް ިލޔުއްވުމަށ ް އޭނާކުރާކަންތައ

ެ އ ހިނދު ބުނާ ް ކޮންމެ ބަހެއ ބުނާ އެ އިނާްސނާ އަދި .ެ ތިއްބަވައެވ

".ެ އިެލޔުއްވައެވ އާ مالئكة ެ ދ
ޙަވާލުކުރެވިފައި  ާ ޖަމާޢަތަކ ތެރެއިން ެ އަދިمالئكة ބޭކަލުންގ
މަރުވުމަށްފަހު  .ެ މްަސއިޫލއްޔަތެވ ެ ުސވާލުކުރުމުގ އާއި مّيت  ވަނީ

مّيت  .ެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވ ން مالئكة  ެ ދ ް ބޭއްވިފައިވާތާކަށ مّيت
ކަލާނގެއަކީ ބޮޑުކުރެއްވި ާ ހައްދަވ އޭނާ ކުރައްވާހީުށ ުސވާލު އާއި

އަކީ ނަބީ ެ އޭނާގ އަދި ާ އޭނާގެދީނަކީކޮބައިކަމ ާ ކޮންފަރާތެއްކަމ

اهللا ٱلَِّذيَن .ُيَثبُِّت ﴿ ކުރައްވާފައިވަނީ ވަހީ ް އެކަމާގުޅޭގޮތުނ .ެ ކާކުތޯކަމާއެވ

َ اِلِمني ٱلظَّ اهللا َوُيِضلُّ ٱآلِخَرِة َوِفي ْنَيا ٱلدُّ ٱْلَحَياِة ِفي ٱلثَّاِبِت ِبٱْلَقْوِل آَمُنوْا
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وتعاىل، سبحانه "اهللا މާނައީ: إبراهيم:٢٧) (سورة َيَشآُء﴾ َما ٱهللاَُّ َوَيْفَعُل
اهللا رسول حمّمد إّالاهللا الإله ގެكلمة) (شهادة ް މީހުނ ާ ވެގެންވ إميان
އާޚިރަތުގއަިވްެސ އަދި ދިުނޔޭގައިވްެސ ު އެކ ާސބިތުކަމާއި މަތީގައި ެ ގ

އެކަލާނގެ  އަދި .ެ اهللا تعاىل މަގުފުރައްދަވައެވ ް އިަނޔާވެރިނ އަދި .ެ ލައްވައެވ

".ެ ކުރައްވައެވ ް ކޮންމެކަމެއ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ

ް ވަންތަވެރިންނަށ ުސވަރުގެ  ޖަމާޢަތެއް  ެ ންކުރ އަދިمالئكة
(٢٣)َسَالٌم َباٍب ُكلِّ مِّن َعَلْيِهْم ﴿...َيْدُخُلوَن .ެ ކަޑައަޅުއްވާފައިވެއެވ

މާނައީ: الرعد) (سورة اِر(٢٤)﴾ ٱلدَّ ُعْقَبٰى َفِنْعَم َصَبْرُتْم  ِبَما َعَلْيُكم
ކޮންމެދޮރަކުން  ް ގާތަށ ެ ވަންތަވެރިންގ ެ ުސވަރުގ ް ބޭކަލުނ "مالئكة  
ް ެ.) ކަލޭމެންގެމައްޗަށ ވިދާޅުވާނެއެވ (އަދި .ެ ގަންނަވާ ހުއްޓެވ ވެދެވަޑައި

(ާސބިތުވެ) ެ ކެތްތެރިވ ކަލޭމެން  މިއީ  .ެ ހުއްޓެވ ް ަސލާމަތްކަނ

ގޮވައްޗެއްހޭ؟" ު ކިހާރަގަޅ މިއީ (ނަތީޖާއެވެ) .ެ ަސބަބެވ ެ ގެންތިބުމުގ

 .ެ ކުރެއްވިއެވ ް ޙަދީޘ وسّلم  عليه اهللا صّلى اهللا رسول އަދި   

ހަތްދިހަހްާސ ތެރޭގައި ެ ދުވަހެއްގ ް އެތަނަށ .ެ ވެއެވ اْلَمْعُمور اَْلَبْيُت އުޑުގައި
(އެއްރިވާޔަތެއްގައި .ެ ގަންނަވައެވ ވެދެވަޑައި ން مالئكة   (70،000)
ު އެއްފަހަރ ް އެތަނަށ އަދި (.ެ ނަމާދުކުރައްވައެވ އެތާގައި ް ވާގޮތުނ

ް ފުރަުޞތެއ ް ވަދަވަޑައިގަތުމަށ ދެވަނަފަހަރު ް ބޭކަލުނ ް ވަދެެވަޑައިގަތ

التوفيق وباهللا .ެ ނުގަންނަވައެވ ިލބިވަޑައި

ހަތަރުވަނަ فصل
إميان ވުން ް ފޮތްތަކަށ

ް މައްޗަށ ެ ބެއިކަލުންގ رسول  އެކަލާނގެ  تعاىل  اهللا   -1  

ދިުނޔޭގެ  މިއީ .ެ ވަމެވ إميان  ް އަހަރުމެނ ބާވާލެއްވިކަމުގައި ް ފޮތްތައ

ެ. އަދި ެ. ދަލީލެވ حّجة އެވ ގެ  اهللا تعاىل  ާ މައްޗަށްވ ެ އަހުލުވެރިންގ

އެފޮތްތަކުގެ  ް رسول ބެއިކަލުނ .ެ ނޫރެވ އުޖާލާ ާ ކުރާމީހުނަށްވ ޢަމަލު

ެ އެމީހުންގ އަދި .ެ ދެއްވިއެވ ތަޢުލީމު ެ ދީނުގ ް މީްސތަކުންނަށ ޛަރީޢާއިން

.ެ ގެންދެވިއެވ ް ާސފުކުރައްވަމުނ ް ހިތްތައ

ބާވާލެއްވިކަމަށް  ް ފޮތ اهللا تعاىل  ް އަކަށ ކޮންމެ رسول 2- އަދި  

ِبٱْلَبيَِّناِت ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا ކުރައްވަނީ ﴿َلَقْد ވަޙީ .ެ إميان ވަމެވ ް އަހުރެމެނ
(سورة ِبٱْلِقْسِط﴾ ٱلنَّاُس لَِيُقوَم َوٱْلِميَزاَن ٱْلِكَتاَب َمَعُهُم َوأَنَزْلَنا

رسول  ރްަސކަލާނގެ  ް ތިމަނ ް "ހަމަކަށަވަރުނ މާނައީ: احلديد:٢٥) 
އަދި .ެ އެކުގައެވ ދަލީލުތަކާއި ާ ފާޅުވެގެންވ ފޮނުއްވެވީ ް ބެއިކަލުނ

ޤަވާާޢިދު) ެ އިނާްޞފުގ (ޢަދުލާއި ް މީޒާނ އަދި ފޮތާ ް މައްޗަށ ެ އެބެއިކަލުންގ

".ެ ކުރުމަށްޓަކައެވ ް ޤާއިމ ު އިނާްޞފ ް މީްސތަކުނ އެއީ .ެ ބާވާލެއްވެވީމެވ

މިދަންނަވާ  އެގިފައިވަނީ ް އަހަރުމެނަށ ތެރެއިން ެ އެފޮތްތަކުގ  

.ެ ފޮތްތަކެވ

توراة  ބާވައިލެއްވެވީ  ް الّسالم އަށ عليه موسى 1- توراة:  

عظيم  معروف ތެރެއިން مشهور ެ ފޮތްތަކުގ ެ إسرئيل ގ بىن ެ. މިއީ އެވ

لِلَِّذيَن َأْسَلُموْا ٱلَِّذيَن ٱلنَِّبيُّوَن ِبَها َيْحُكُم  َوُنوٌر ُهًدى ِفيَها

﴿

.ެ ފޮތެވ

َعَلْيِه َوَكاُنوْا ٱِهللا ِكَتاِب ِمن ٱْسُتْحِفُظوْا ِبَما َوٱَألْحَباُر َوٱلرَّبَّاِنيُّوَن َهاُدوْا
 .ެ ނޫރު ވެއެވ ހިދާޔަތާއި املائدة:٤٤) މާނައީ: "އޭގައި (سورة ُشَهَدآَء﴾
ާ ވަޑައިގެންވ ެ ކިޔަމަންވ (اهللا تعاىلއަށް) ް މަތިނ ެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގ ާ އެއ

ް ޙުކުމ ް ޔަހޫދީންނަށ ޢިލްމުވެރިން އަޅުވެރިންނާ، ބެއިކަލުންނާ ނަބީ

ބެލެހެއްޓުމަށް  ް ރައްކާތެރިކޮށ ް ފޮތ ެ ގ تعاىل  اهللا  އެއީ .ެ ކުރައްވައެވ

އެބޭކަލުންނަކީ އަދި .ެ ކަމަށްޓަކައެވ އެންގެވިފައިވާ ކަަނޑައަޅުއްވައި

".ެ ހެކިވެރީންނެވ ހެކިވާންތިބި ް އެމައްޗަށ

الّسالم  عليه عيسى ބާވައިލައްވާފައިވަނީ  اجنيل  اجنيل:  -2  

އަދި .ެ ތެދުކުރިއެވ ް ކޮށ تصديق ް ކަންތައްތައ ގައިވާ توراة ް ެ. މިފޮތ އަށެވ
َوآَتْيَناُه

﴿
 .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ .ެ ހިމެނޭމެއެވ ިނންމެވުންކަމުގައި ެ ގ توراة 

َوَمْوِعَظًة َوُهًدى ٱلتَّْوَراِة ِمَن َيَدْيِه َبْيَن لَِّما قًا َوُنوٌر َوُمَصدِّ ُهًدى ِفيِه ٱِإلِجنيَل
ތިމަންރްަސކަލާނގެ  "އަދި މާނައީ: املائدة:٤٦)  (سورة لِّْلُمتَِّقني﴾
ު ނޫރ އާއި އޭގައި هداية .ެ ދެއްވެވީމެވ އިންޖީލު ް الّسالم އަށ عليه عيسى
تصديق  ެ ގ توراة ކުރީ ބާވައިލައްވާފައިވާ (ފޮތް) ެ މިފޮތުގ ެ. އަދި ވެއެވ

".ެ ނީަޞޙަތެވ ހިދާޔަތާ ވެރިންނަށްވާ) (تقوى މިއީ އަދި .ެ ކުރިއެވ

ُحرَِّم ٱلَِّذي َبْعَض َلُكم ﴿َوِألُِحلَّ  .ެ ވަހީކުރެއްވިއެވ އަދި  

ެ އައުމުގ ް (އަހުރެނ "އަދި މާނައީ: عمران:٥٠) آل (سورة َعَلْيُكْم﴾
ް ބައެއްކަންތައ ާ ކުރެވިގެންވ ް ޙަރާމ ް މައްޗަށ ެ ކަލޭމެންގ މަޤަްޞދަކީ) ް އެއ

".ެ ކުރެއްވުމަށެވ ޙަލާލު

 .ެ الّسالم އަށެވ ބާވައިލެއްވީ داود عليه ް 3- زبور: މިފޮތ  

الّسالم  عليه އާ موسى 4- صحيفة: ابراهيم عليه الّسالم  

.ެ ތަކެވ صحيفة ބާވައިލެއްވީ ް އަށ

اهللا  ބާވައިލައްވާފައިވަނީ حمّمد رسول ް 5- قرآن جميد: މިފޮތ  

لِّلنَّاِس ﴿ُهًدى ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ެ މައްޗަށެވ ެ وسّلمގ عليه اهللا صّلى
"(މިއީ) މާނައީ: (١٨٥ البقرة: (سورة َوٱْلُفْرَقاِن﴾ ٱْلُهَدٰى مَِّن َوَبيَِّناٍت
ާ ފާޅުވެގެންވ ް ތެރެއިނ ެ ހިދާޔަތުގ (އޭގައި) .ެ ހިދާޔަތެވ ާ މީްސތަކުންނަށްވ

.ެ ދެއެވ ް ވަކިކޮށ ބާޠިލް ޙައްޤާއި އަދި .ެ ވެއެވ ް ދަލީލުތައ

ٱْلِكَتاِب ِمَن َيَدْيِه َبْيَن لَِّما قًا  ﴿ُمَصدِّ  .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

ކުރީގެ  ެ :٤٨) މާނައީ: "ކީރިތި قرآن އޭގ املائدة (سورة َعَلْيِه﴾ َوُمَهْيِمنًا
ރައްކާތެރިކަމުގައި ް އެމައްޗަށ އަދި ".ެ ކުރެއެވ تصديق ް ތެދުކޮށ ް ފޮތްތައ

އޭގެ  ޛަރީޢާއިން ެ އޭގ ބާވާލައްވައި قرآن  ކީރިތި  تعاىل  اهللا .ެ ވެއެވ

މަގުފުރެދިފައިވާ  އަދި .ެ ކުރެއްވިއެވ منسوخ  ް ފޮތެެއ ހުރިހާ ެ ކުރީގ

ް އޮޅުވާލުންތަކުނ ެ މީހުންގ ާ ކުރ حتريف ާ ތަކުންނ ް ފުރެދުނ ެ މީހުންގ

ވަނީ تعاىل لية އުފުއްލަވާކަމުގައި اهللا مسئو ެ ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގ ް އެފޮތ

َلُه ْكَر َوإِنَّا ٱلذِّ َنزَّْلَنا َنْحُن إِنَّا
﴿

.ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ .ެ ދެއްވާފައެވ ޚަބަރު

ކީރިތި قرآن، ް "ހަމަކަށަވަރުނ احلجر:٩) މާނައީ: (سورة َلَحاِفُظوَن﴾
 .ެ ތިމަން اهللا އެވ ބާވާލެއްވެވީ ް މައްޗަށ ެ اهللا عليه وسّلم ގ صّلى حمّمد
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ާ ރައްކާތެރިކުރައްވ ް އެފޮތ ް އައުމުނ ް އިތުރެއ އިުނ އެއްވްެސ ް އެފޮތަށ އަދި

.ެ އެވ اهللا ް ތިމަނ ހީުށވްެސ

ެ އަޅުތަކުންގ ެ تعاىلގ ޖެހެންދެން اهللا ކީރިތި قرآن ޤިޔާމަތާ އާދެ!  

ަސމާވީ އިްސވެދިޔަ .ެ ދެމިގެންވާނެއެވ ކަމުގައި ް ޙުއްޖަތެއ ާ މައްޗަށްވ

ް ފޮތެއ ެ ކޮންމ އެއިން .ެ މުއްދަތަކަށެވ ވަކި ބާވައިލެއްވިފައިވަނީ ް ފޮތްތައ

ފޮތުގައިވާ  ެ ކުރީގ އަދި .ެ منسوخ ވެދެއެވ ް ފޮތ ެ ކުރީގ ް ބާވައިލެއްވުމުނ

ާސފުކޮށް  ފޮތުގައި ެ ފަހުގ ް ބަދަލުކޮށް حتريف ކުރެވިފައިވާކަނ ް حكم ތައ
حتريف   ް ފޮތެއ އެއްވްެސ ެ ކުރީގ ެ جميدގ قرآن އާދެ! .ެ ވެއެވ ދެއްވާފައި

އިުނ އެފޮތްތަކުގައި ނަތީޖާއަކަށްވީ .ެ ނެތެވ ރައްކާތެރިވެފައި ް ކުރުމުނ

.ެ ހިމިެނފައިވުމެވ ް حتريف ކުރުނ ާ އިތުރުކުރުމ

އަންގަވާފައި  ް ާސފުކޮށ ް އެކަންވަރަށ ގައި قرآن  ކީރިތި   

َعن ٱْلَكِلَم ُيَحرُِّفوَن َهاُدوْا ٱلَِّذيَن مَِّن

﴿

.ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި .ެ ވެއެވ

ތެރޭގައި ެ އިންގ "މި يهودى النساء:٤٦) މާނައީ: مََّواِضِعِه﴾ (سورة
ެ އޭގ ް ކިަލމަތައ (ފޮތުގެ) އެމީހުންނަކީ .ެ ވިއެވ މިފަދައިންވްެސ ު ބަޔަކ

".ެ އުޅުނު މީހުންނެވ ް މަޤާމުތަކުން ބަދަލުކޮށ

ِعْنِد ِمْن َذا ـٰ َه َيُقوُلوَن  ُثمَّ ِبَأْيِديِهْم ٱْلِكَتاَب َيْكُتُبوَن لِّلَِّذيَن َفَوْيٌل

﴿
ا مِّمَّ لَُّهْم َوَوْيٌل ا َكَتَبْت أَْيِديِهْم مِّمَّ لَُّهْم َفَوْيٌل َقِليًال َثَمنًا ِبِه لَِيْشَتُروْا ٱهللاَِّ

 .ެ ހަލާކުހުއްޓެވ ް "އެބައަކަށ މާނައީ: البقرة:٧٩)  (سورة َيْكِسُبوَن﴾
ޙްަޟރަތުން  ެ تعاىل ގ اهللا އެއީ އެމީހުންގެ އަތުން ފޮތިްލޔެފައި، އެމީހުނީ

ކޮންމެވްެސ ބަަދަލުގައި ެ އޭގ އެއީ، .ެ ބުނާމީހުންނެވ ލެއްވިކަމުގައި ބާވައި

(އެއްކަމަކީ) .ެ ޙިާޞލުކުރުމެވ ފައިދާއެއް) ދިުނޔަވީ (އެބަހީ ް ކުޑައަގެއ

.ެ ހަލާކެވ ހުރި  ް އެމީހުންނަށ ް ިލޔުމުނ ް އަތުނ އަމިއްލަ އެމީހުންގެ 

".ެ ހުރި ހަލާކެވ ް ކަންތަކަށ ިލބިގަންނަ ް އެކަމުނ ް (ދެވަނައީ) އެމީހުނ

لِّلنَّاِس َوُهًدى ُنورًا ُموَسٰى ِبِه َجآَء ٱلَِّذي ٱْلِكَتاَب أَنَزَل َمْن ﴿ُقْل
األنعام:٩١)  (سورة َكِثريًا﴾  َوُتْخُفوَن ُتْبُدوَنَها َقَراِطيَس َتْجَعُلوَنُه
ވަޑައިގަތް  ް އެފޮތަކާއިގެނ الّسالم  موسىعليه .ެ "ވިދާޅުވާށެވ މާނައީ:

ނޫރާއި މީްސތަކުންނަށްޓަކައިވާ އެއީ  ކާކުހޭ؟ ބާވައިލެއްވީ ް ފޮތ

(ނަޤުލުކޮށް) ކަރުދާހުގައި ވަކިވަކި ް އެފޮތ ް ކަލޭމެނ އަދި .ެ ހިދާޔަތެވ

ް ގިނަބައެއ އަދި .ެ ފާޅުކުރަމުއެވ ް މަދުމިންވަރެއ ް އެފޮތުނ .ެ ބަހައްޓަމުއެވ

.ެ އުޅެމުއެވ ާ ފޮރުވ

َوَما ِمَن ٱْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِبٱْلِكَتاِب أَْلِسَنَتُهْم َيْلُووَن َلَفِريقًا ِمْنُهْم ﴿َوِإنَّ
َوَيُقوُلوَن ٱهللاَِّ ِعنِد ِمْن ُهَو َوَما اهللاًِّ ِعْنِد ِمْن ُهَو َوَيُقوُلوَن اْلِكَتاِب ِمَن ُهَو

ٱهللاَُّ ٱْلِكَتاَب ُيْؤِتيُه َأن لَِبَشٍر َكاَن َما َيْعَلُموَن(٧٨) َوُهْم ٱْلَكِذَب ٱهللاَِّ َعَلى
ٱهللاَِّ(٧٩)﴾ ِمن ُدوِن لِّي ِعَبادًا ُكوُنوْا لِلنَّاِس َيُقوَل ُثمَّ َة َوٱلنُُّبوَّ َوٱْلُحْكَم

عمران) آل (سورة
توراة  ް އެމީހުނ .ެ ބައަކުވެއެވ ެ ޖަމާޢަތެއްގ ތެރެއިން ެ ންގ كتاب  أهل
ކިޔާކިޔެވުމުގައި ެ. އެބަހީ ގެންދެއެވ ް ހަދަމުނ ާ ގޮތްގޮތަށް ފުރޮޅ ދޫ ކިޔަވާއިރު

ފޮތުން  އެކިޔަވަނީ ް އެމީހުނ އެއީ، .ެ އުޅެއެވ ް ބަދަލުކޮށ ް ކޮށ حتريف 
ޙަޤީޤަތުގައި تورا .ެ ދިނުމަށެވ ވިްސނާ ް ކަލޭމެންނަށ ް ކަނ (توراة ން)
ެ تعاىلގ اهللا މިބާވައިލެއްވީ .ެ ެ. އަދި ބުނެއެވ އެނުވެއެވ ް ތެރެއަކުނ ެ ގ ة
ކަމުގައި ް ޙްަޟރަތުނ ެ تعاىلގ اهللا އެއީ، އްަޞލުގައި .ެ ޙްަޟރަތުންނެވ

ު ދޮގ ް މައްޗަށ ެ تعاىلގ اهللا ޙާލުގައި ދެނެތިބޭ  ް އެމީހުނ ެ. އަދި ނުވެއެވ

ް އެކަށޭނަކަމެއް ކަމުގައެއ މިކަަމަކީ ް އިނާްސނަކަށ ެ. އެއްވްެސ ހަދަނީއެވ

ދެއްވުމަށްފަހު  ް ނަބީކަނ ާ ޙުކުމ ފޮތާ ް تعاىل އެމީހަކަށ اهللا އެއީ .ެ ނުވެއެވ

ކަލޭމެންވާނޭ،  އަޅުންކަމުގައި ާ އަހަންނަށްވ ފިޔަވައި تعاىل  هللا
.ެ ބުނުމެވ ް މީްސތަކުންނަށ

ُتْخُفوَن ُكْنُتْم ا مِّمَّ َكِثريًا َلُكْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن َجآَءُكْم ٱْلِكَتاِب َقْد َأْهَل ﴿َيا
َوِكَتاٌب(١٥)  ُنوٌر ٱِهللا  مَِّن َجآَءُكْم َقْد َكِثٍري  َعن َوَيْعُفوْا ٱْلِكَتاِب ِمَن
ُلَماِت ٱلظُّ مِِّن َوُيْخِرُجُهْم َالِم ٱلسَّ ُسُبَل ِرْضَواَنُه ٱتََّبَع َمِن ٱُهللا ِبِه مُِّبينَيْهِدي

ٱلَِّذيَن  َكَفَر لََّقْد (١٦)ٌ مُّْسَتِقيٍم ِصَراٍط إَِلٰى َوَيْهِديِهْم ِبِإْذِنِه ٱلنُّوِر إَِلى
މާނައީ: املائدة)  (سورة َمْرَيَم(١٧)﴾ ٱْبُن ٱْلَمِسيُح ُهَو  ٱهللا ِإنَّ َقآُلۤوْا
.ެ ނާަޞރާއިންނޭވ ޔަހޫދީންނާއި ވެރިންކަމުގައިވާ އަހުލު ެ ފޮތުގ "އޭ

ރޫަސލާ (އެންމެފަހުގެ) ެ اهللاގ ް ތިމަނ ް ގާތަށ ެ ތިޔަބައިމީހުންގ

ތިޔަބައިމީހުން  اجنيل ގެތެރެއިން ާ އ توراة ރޫަސލާ ެ އ .ެ ވަޑައިގެންފިއެވ

ް ބަޔާންކޮށ ް ކަންތައ ގިނަ ް ވަރަށ ޭ ވަންހަނާކޮށްގެންއުޅ ް މީްސތަކުންނަށ

ް ބަޔާންކުރުމަށ ް އެކަންކަނ ް ކަންތައްތައ ގިނަ ް ވަރަށ އަދި .ެ ދެއްވައެވ

.ެ ަޝއްކެއްނެތެވ .ެ ލެއްވިއެވ ް ދޫކޮށ ް ނުކޮށ ް ބަޔާނ ެ ނުކުރާތީވ ޙިކުމަތިްނޔާ

ް ފޮތ ާ ބަޔާންވެގެންވ ُنورއާއި ް ޙްަޟރަތުނ ެ اهللاގ ް ގާތަށ ެ ތިޔަބައިމީހުންގ

ރުހިވޮޑިގަތުމާ  ެ تعاىل އެކަލާނގ اهللا ް ޛަރީޢާއިނ ެ އެފޮތުގ .ެ އަތުވެއްޖެއެވ

އަދި .ެ ދެއްވަވައެވ ަސލާމަތުގެ މަގުތަކަށް ހިދާޔަތު ް މީހަކަށ ތަބަޢަވީ

ނެރުއްވަވައި ތެރެއިން ެ އަނދިރީގ ް އެމީހުނ ް އިޒުނަފުޅުނ ެ ގ تعاىل اهللا
هداية  ް އެމީހުންނަށ ް ީސދަާމަގަށ އަދި .ެ ލައްވަވައެވ ް އަލީގެެތެރެއަށ

.ެ ދެއްވަވައެވ

އޭ  اهللا  އެއީ  الّسالم  عليه عيسي ް ދަރިކަލުނ ެ ގ السالم عليها مرمي
التوفيق وباهللا .ެ ކާފިރުވެއްޖެއެވ ް ޔަޤީނުނ ް ހަމަކަށަވަރުނ ް ބިުނމީހުނ

َتْعَلُموَن﴾ َال َوَأْنُتْم َيْعَلُم َوٱُهللا ْنَيا َوٱآلِخَرِة ٱلدُّ َأِليٌم ِفي َلُهْم َعَذاٌب ٱلَِّذيَن آَمُنوْا ِفي ٱْلَفاِحَشُة َتِشيَع َأن ُيِحبُّوَن ٱلَِّذيَن  ﴿ِإنَّ

ް ިދއުމަށ ފެތިުރގެން ފިާޙްޝ ކަންތައް މުއުމުނުންގެ މެދުގައި، "ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ:  (سورةالنور:١٩)

ދެނެވިޮޑގެންވެއެވެ. މޮޅަށް މާތްهللا ހުއްޓެވެ. عذاب ވޭންދެިނިވ އިާޚރަތުގައި ދިުނޔެއާއި މީހުންނަށް   ލޯިބކުރާ

ނޭނގެއެވެ."  ިތޔަބައިމީހުންނަކަށް
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ގުޅޭ) ާ ދަރުމައ ެ 2005ގ (ނޮވެމްބަރ

فصل ފްަސވަނަ

إميان ވުން رسول ބޭކަލުންނަށް 
ފޮނުއްވެވި  ް ބޭކަލުނ ރޫަސލު ް އަޅުތަކުންގެގާތަށ ެ އެކަލާނގ اهللا تعاىل 
َيُكوَن لَِئالَّ َوُمنِذِريَن ِريَن مَُّبشِّ ﴿رُُّسًال އީމާންވަމެވެ. ް އަހުރެމެނ ކަމުގައި

َحِكيمًا﴾ (سورة َعِزيزًا ٱُهللا َوَكاَن ٱلرُُّسِل َبْعَد ٌة ُحجَّ ٱِهللا َعَلى لِلنَّاِس
ެ هللاގެ خملوقންގ ް ތިމަނ ް ބޭކަލުނ ރޫަސލު هللا ް ١٦٥) ތިމަނ النساء:
ާ ޙްަޟރަތުންވ هللا ް ތިމަނ ް އުޅުނު މީހުންނަށ ް ހެޔޮކޮށ ފޮނުއްވެވީ ް ގާތަށ

އުޅުނު ް ނުބައިކޮށ ގްޯސކޮށް، ދެއްވުމަށާއި ޚަަަބަރު އުފާވެރި ެ ثوابގ
ު އިންޒާރ ާ ބިރުދައްކަވ ެ عذابގ ާ ޙްަޟރަތުންވ ެ ތިމަންهللاގ ް މީހުންނަށ

.ެ ކަމުގައެވ ު ބަޔަކ ާ ކުރައްވ

ެ تعاىلގ اهللا  ފޮނުއްވެވުމަށްފަހު  ް ބޭކަލުނ ރޫަސލު އެއީ  

ް ތަނެއ ެ ދައްކާނ ް ޢުޛުރެއ ް ޙުއްޖަތެއ ް ދަލީލެއ ޙްަޟރަތުގައި

ގަދަފަދަ ޙިކުމަތްވަންތަ ރްަސކަލާނގެ  اهللا تعاىل އީ .ެ ނުބޭއްވުމަށްޓަކައެވ
الّسالم   عليه نوح ރޫަސލަކީ ފުރަތަމަ ެ އެންމ ެ ރޫަސލުބޭކަލުންކުރ .ެ އެވ

اهللا عليه وسّلم  صّلى حمّمد ކުރެއްވީ ް ޚަތިމ ް ރޫަސލުކަނ ާ ނަބީކަމ ާ ކަމ

َأْوَحْيَنآ َكَمآ إِلَْيَك َأْوَحْيَنآ ﴿إِنَّآ .ެ އީމާންވަމުއެވ ް އަހުރެމެނ ކަމުގައި

"އޭ  ١٦٣) މާނައީ: النساء: (سورة ﴾... َبْعِدِه ِمن َ َوٱلنَِّبيِّني ُنوٍح إَِلٰى
ު އެކަލޭގެފާނަށްފަހ އާ الّسالم عليه نوح وسّلم! عليه اهللا صّلى  حمّمد 
ް ކަލޭގެފާނަށ ފަދައިން ވަޙީކުރެއްވެވި ް ބޭކަލުންނަށ ރޫަސލު ފޮނުއްވެވި

﴿مَّا .ެ ވަޙީކުރެއްވެވިއެވ އަދި ".ެ ވަޙީކުރެއްވެވީމެވ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

ٱلنَِّبيِّنيَ﴾ َوَخاَتَم ٱِهللا رَُّسوَل ِكن ـٰ َوَل مِّن رَِّجاِلُكْم َأَحٍد أََبآ ٌد ُمَحمَّ َكاَن
ެ ފިރިހެނުންކުރ ެ "ތިޔަބައިމީހުންގ މާނައީ: األحزاب:٤٠) (سورة
ވެވަޑައި  وسّلم  عليه  اهللا  صّلى حمّمد ބައްޕަކަމުގައި އެކެއްގެވްެސ

 .ެ ރޫަސލާއެވ ެ ގ تعاىل  اهللا  އެކަލޭގެފާނަކީ އެކަމަކު   .ެ ނުގަންނަވައެވ

".ެ ކަލޭގެފާނެވ ކުރެއްވި ختم ް رسولކަނ ާ ނަބީކަމ

ެ نىبންކުރ ާ رسولންނ އެންމެހައި  .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ  

އެއަށްފަހު  .ެ އެވ وسّلم  عليه  اهللا  صّلى حمّمد ބޮޑީ ް އެންމެމާތްކަނ

عليه إبراهيم އެއީ .ެ އަންނިަނވި ތަރުތީބުންނެވ ދަރަޖަތައް ވަނީ ެ މާތްކަމުގ

عليهم الّصالة عيسى الّسالم، عليه نوح الّسالم، عليه موسى ، الّسالم
آية ާ މިދަންނަވ ް ނަންފުޅުތައ ެ ބޭކަލުންގ ފްަސ މިދެންނެވި .ެ އެވ والّسالم
َوِمن َوِمْنَك ِميَثاَقُهْم ٱلنَِّبيِّْيَن ِمَن َأَخْذَنا ﴿َوِإْذ .ެ ވެެގެންވެއެވ ް ބަޔާނ ގައި

َغِليظًا﴾ مِّيَثاقًا ِمْنُهْم َوَأَخْذَنا َمْرَيَم ٱْبِن َوِعيَسى َوُموَسٰى َوإِْبَراِهيَم نُّوٍح
ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ .ެ ފާނެވ ެ حمّمدގ ޭ "އ މާނައީ: األحزاب:٧) (سورة
رسالة تبليغ  ކުރެވުނު  ޙަވާލު އެބޭކަލުންނާއި ކިބައިން ެ نىب ބޭކަލުންގ
ެ ކަލޭގެފާނުގ އަދި .ެ ހަނދުމަކުރައްވާށެވ ހިއްޕެވިއިރު عهد ް ކުރެއްވުމަށ

ދަރިކަލުން  ެ مرمي ގ އާއި موسى نوح އާއި إبراهيم އާ  ކިބައިންނާއި

 ".ެ عهد ހިއްޕެވީމެވ ަ ފުރިހަމ ް ކިބައިނ ެ الّسالمގ عليهم عيسى
وسّلم  عليه  اهللا  صّلى حمّمد އަކީ  إميان  އަހުރެމެންގެ  އަދި  

شريعة  ހުރިހާ  އިްސވެދިޔަ ބޮޑުކަމާއި ް މާތްކަނ ެ ގ شريعة  ގެންނެވި

 .ެ ހިމެނޭކަމުގައެވ ގައި شريعة  މި ް ރީތިކަންތައ ު ރަނގަޅ ހިމެނޭ ގައި

َوٱلَِّذۤي ُنوحًا ِبِه ٰى َما َوصَّ يِن  ٱلدِّ َلُكم مَِّن  ﴿َشَرَع .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ

َأِقيُموْا َأْن  َوِعيَسٰى َوُموَسٰى  إِْبَراِهيَم ِبِه ْيَنا َوصَّ َوَما إِلَْيَك َأْوَحْيَنآ
تعاىل  "اهللا  މާނައީ: الشورى:١٣) (سورة ِفيِه﴾ َتَتَفرَُّقوْا َوَال يَن ٱلدِّ
ް މަތިނ ެ އެގޮތުގ .ެ ކަނޑައެޅުއްވިއެވ އެދީން ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި

އޭ  އެކަމުގެ ވަޙީ، އަދި .ެ ކުރެއްވިއެވ نوح ގެފާނަށް އަމުރު ް ހިނގުމަށ
إبراهيم  އެދީނަކީ އަދި .ެ ބާވާލެއްވީމެވ ކަލޭފާނަށްވްެސ ގެފާނު، حمّمد
ކުރެއްވި  وصّية  އަށް  الّسالم  عليهم عيسى އަށާއި  موسى  އަށާއި

ާ އަމުރުވެވިގެންވ އަދި ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އެދީން ް އެބޭކަލުނ އެއީ .ެ ދީނެވ

".ެ ނުވުމަށެވ ބައިބައި އެދީނުގައި

އިނާްސނުންކަމާ  ހުރިހާ رسول ންނަކީ އީމާނަކީ ެ އަހުރެމެންގ  

ކުޑަމިންވަރެއްވްެސ  ެ ކިތަންމ ެ ވަންތަަކަމުގ ُربوِبيَّة  .ެ ކަމެވ ް ނ خملوق
ަަ ފުރަތަަމ ެ އެންމ .ެ ނުވާކަމެވ ކިބައިގައި ެ ބޭކަލެއްގ އެއްވްެސ އެއިން

 .ެ ބްަސފުޅު، اهللا تعاىل ވަޙީކުރެއްވިއެވ الّسالم ވިދާޅުވި عليه رسول نوح
إِنِّي َأُقوُل  َوَال  ٱْلَغْيَب َأْعَلُم َوَال  ٱِهللا َخَزآِئُن ِعنِدي َلُكْم َأُقوُل ﴿َوَال
ް ޚަޒާނާގައި އަހުރެންނަށ ެ "اهللا تعاىلގ މާނައީ: هود:٣١) َمَلٌك﴾(سورة
އަދި  އެގޭކަމަށާއި غائب  ް އަހުރެންނަށ އަދި ކުރެވިދާނެކަމާއި تّصرف

".ެ ނުބުނަމުއެވ ް އަހުރެނ މަލާއިކަތެއްކަމުގައި އަހުރެންނަކީ

َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة نَِّة السُّ َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة َأْهُل نَِّة السُّ  َأْهُل
ު މުޙައްމަދ އިްސމާޢީލް ތަރުޖަމާ:

اهللا رحمه العثيمين صالح بن حمّمد الشيخ فضيلة
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ް اهللا عليه وسّلمއަށ صّلى حمّمد ނަބިއްޔާ  ެ މިއަށްފަހުގ އަދި  

﴿الَّ .ެ ދެއްވުމަށެވ ޚަބަރު މި ް މީްސތަކުންނަށ ކުރައްވާފައިވަނީ ް ޙުކުމ

إِنِّي َلُكْم َأُقوُل َوۤال  ٱْلَغْيَب َأْعَلُم َوۤال ٱِهللا َخَزآِئُن ِعنِدي َلُكْم َأُقوُل
تعاىل  اهللا   .ެ މްުޝރިކުންނޭވ "އޭ މާނައީ: األنعام:٥٠)  َمَلٌك﴾(سورة
غائب  ް އަހުރެނ އަދި  މިލްކުވެފައިވާކަމާއި ް އަހުރެންނަށ ޚަޒާނާ  ެ ގ

.ެ ނުވަމެވ ް ވިދާޅެއ ް އަހުރެނ ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ ް ދަންނަކަމަކަށ

ް އަހަރެނ ް ތިޔަބައިމީހުންނަކަށ އެކޭވްެސ مالئكة އަހުރެންނަކީ އަދި

َنْفعًا لَِنْفِسي َأْمِلُك ﴿الَّ .ެ ވިދާޅުވިއެވ ް މިފަދައިނ އަދި .ެ ވިދާޅެއްނުވަމުއެވ

"އަހުރެންގެ  األعراف:١٨٨) މާނައީ: (سورة ٱُهللا﴾ َشآَء َما ِإالَّ َضّرًا َوَال
އެނަފަްސށް އަދި ހޯދުމާއި ް ފައިދާއެއ އެއްވްެސ ށް ނަފްސަަ އަމިއްލަ

.ެ ނުވަމެވ އަހުރެންކުޅަދާނަވެގެން  ް ދުރުކުރުމަށ ް ނުބައެއ މެދުވެރިވާ 

އުއްމަތަށް  އަދި ".ެ ކަމެކެވ އިރާދަކުރެއްވި تعاىل  اهللا  ވާހީުށ ު އެކަމަކ

.ެ އަމުރުކުރެއްވިއެވ ް އަށ اهللا تعاىل އެކަލާނގެ رسولއާ ް ދެއްވުމަށ ޚަބަރު

ٱِهللا ِمَن ُيِجريَِني َلن إِنِّي ُقْل َرَشدًا َوَال َضّرًا َلُكْم َأْمِلُك َال إِنِّي ﴿ُقْل
މާނައީ:   (٢٢ اجلن:٢١، (سورة ُمْلَتَحدًا﴾ ُدوِنِه ِمن َأِجَد َوَلْن َأَحٌد
ް ފައިދާއެއ އަދި ދުރުކުރުމާއި ް ގެއްލުމެއ އަންނަ ް "ތިޔަބައިމީހުންނަށ

.ެ ވިދާޅުވާށެވ ެ. އަދި ނުވެއެވ ް ިލބިގެނ ް އަހަންނަށ އިޚްތިޔާރު  ެ ދިނުމުގ

އަދި .ެ ނުވެއެވ ު ހަމައެކަކ ެ ރައްކާކުރާނ ް އަހުރެނ عذابން ެ اهللا تعاىلގ
އެއްގޮތަކަށްވްެސ ް ފަރާތެއ ެ ވުމަށްދާނ ް ަސލާމަތ ާ ފިއަވ ެ އެކަލާނގ

".ެ ނުދެކެމެވ ް އަހުރެނ

އަދި ާ އަޅުންކަމ ެ تعاىلގ اهللا  رسولންނީ އެންމެހާ   

ޢިއްޒަތާ ެ އެބޭކަލުންގ ދެއްވައި ް رسولކަނ تعاىل  اهللا  ް އެބޭކަލުންނަށ
ވަޙީކުރެއްވި ޘަނާ ތަޢުރީފާއި ް އެބޭކަލުންނަށ މަތިކުރައްވައި ު ަޝރަފ

ެ އެންމ ދެއްވެވި ް އެބޭކަލުންނަށ އަދި .ެ އީމާންވަމުއެވ ް އަހުރެމެނ ކަމުގައި

ވާކަމަށް  އަޅުންކަމުގައި ެ اهللا تعاىل ގ އެބޭކަލުންނީ މަޤާމްތަކުގައި މަތީ

الّسالم  عليه نوح ާ رسولއ ަ ފުރަތަމ ެ އެންމ .ެ ވެއެވ ދެއްވާފައި ޚަބަރު

َعْبدًا َكاَن إِنَُّه َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َمْن ﴿ُذرِّيََّة ވަނީ ވަޙީކުރައްވާފައި އާމެދު

عليه نوح ެ "ތިމަންރްަސކަލާނގ މާނައީ: اإلسراء:٣) (سورة َشُكورًا﴾
ދަރިފްަސކޮޅެވެ!  މީހުންގެ  ަސވާރުކުރެއްވި (ނަވަށް)  ު އާއެކ الّسالم 
شريك  އެކަލާނގެއަށް  އަޅުކަމުގައި ާ ކުރ ް އަށ وتعاىل  سبحانه اهللا
ާ ވެރިވ ު ުޝކުރ ް ިނޢުމަތަށ ެ އެކަލާނގ ް ތިޔަބައިމީހުނ އަދި .ެ ނުކުރާށެވ

ހަަމަކަށަވަރުން  .ެ نوح ގެފާނަށް إقتداء ވާށެވ އަދި .ެ ވާށެވ ބަޔަކުކަމުގައި

ުޝކުރު ް هللا އަށ ް ގުނަވަނަކުނ ހުރިހާ އަދި ް ދުލުނ އެކަލޭގެފާނީ ހިތާއި

".ެ އަޅެކެވ ވެރިވާ

اهللا صّلى ختم ކުރެއްވި حمّمد ް ކަނ އަދި نىب ކަމާއި رسول  

َعْبِدِه َعَلٰى ٱْلُفْرَقاَن َنزََّل ٱلَِّذي ވަޙީކުރައްވަނީ ﴿َتَباَرَك وسّلم އާމެދު عليه
تعاىلއީ) "(اهللا  މާނައީ: الفرقان:١) (سورة َنِذيرًا﴾ لِْلَعاَلِمَني لَِيُكوَن
ާ އަޅ ެ އެކަލާނގ އެކަލާނގެއީ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ ވޮޑިގެންވ ބަރަކާތްތެރި

ކީރިތި قرآن ބާވައިލެއްވި  ް މައްޗަށ ެ وسّلم) ގ عليه اهللا صّلى (حمّمد

هللاގެ عذاب ން  ް عامل ތަކުގެ أهل ވެރިންނަށ އެއީ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

".ެ ބިރުދެއްކެވުމަށްޓަކައެވ

 .ެ ކުރެއްވިއެވ ވަޙީ ް ގުޅޭގޮތުނ ންނާ رسول  އަދިއެހިެނހެން   

َوٱَألْبَصاِر﴾ ٱَألْيِدي ُأْوِلي َوَيْعُقوَب َوِإْسَحاَق إِْبَراِهيَم ِعَباَدَنآ ﴿َوٱْذُكْر
عليه إبراهيم ް އަޅުނ "ތިމަންރްަސކަލާނގެ  މާނައީ:  ۤص:٤٥) (سورة

الّسالم  عليه يعقوب އަދި އާއި الّسالم عليه إسحاق އާއި الّسالم
ް ފުރިހަމައަށ ް ޙައްޤުގޮތ ބާރު އަދި އެބޭކަލުންނީ އާރާއި .ެ ހަނދާންކުރާށެވ

إِنَُّه ٱَألْيِد َذا َداُووَد َعْبَدَنا ﴿َوٱْذُكْر ".ެ ބޭކަލުންނެވ ދެނެވަޑައިގެންވާ 

ާ އަޅ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ "އަދި މާނައީ: (١٧ ص: (سورة َأوَّاٌب﴾
ެ. اهللا ވެރިއެކެވ ެ ބާރުގ އެއީ .ެ ކުރައްވާށެވ ް الّسالم ހަނދާނ عليه داود

رجوع ވެ توبة ވެވަޑައިގަންނަވާ  ް ގިނައިނ ް ވަރަށ ް އަށ تعاىل ގެ حضرة
(ص:٣٠)  إِنَُّه َأوَّاُب﴾ الَعْبْد ِنُعَم اَن ُسَلْيمََ ِلَداوَد ﴿َوَوَهْبَنا .ެ ބޭކަލެކެވ

سليمان الّسالم އަށް  عليه داود ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ "އަދި މާނައީ:

އަޅެއްހޭ؟  ު ރަނގަޅ ކިހާފުރިހަމަ އެއީ .ެ ދެއްވެވީމެވ الّسالم  عليه
اهللا تعاىل ގެ حضرة އަށް توبة  ް ގިނައިނ ް ވަރަށ އެއީ .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ

".ެ ބޭކަލެކެވ ާ ވަޑައިގަންނަވ ެ ވ

الّسالم  عليه ދަރިކަލުން عيسى ެ الّسالم) ގ (عليها އަދި مرمي  

لَِّبِنۤي َمَثًال َوَجَعْلَناُه َعَلْيِه أَْنَعْمَنا َعْبٌد ِإالَّ ُهَو ﴿ِإْن .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އާމެދު

އީ  الّسالم  عليه "عيسى މާނައީ: الزخرف:٥٩) (سورة ِإْسَراِئيَل﴾
.ެ ނުވެއެވ ނޫނީ އަޅެއްކަމުގައި ދެއްވެވި ް ިނޢުމަތ ެ ތިމަންهللا ނުބުއްވަތުގ

ނަމޫނާއެއް  ެ ގ قدرة  ތިމަންރްަސކަލާނގެ  ާ އަށްވ إسرائيل  بىن އަދި

".ެ ލެއްވެވީމެވ އެކަލޭގެފާނު ކަމުގައި

تعاىل اهللا ިސލިްސލާ  ެ ކަމުގ رسول  ކަމާއި  نىب  އަދި   

اهللا عليه وسّلم އަށް  صّلى ާސހިބާ حمّمد ެ އަހުރެމެންގ ختم ކުރެއްވީ
ް އީމާނ ް އަހުރެމެނ ް އެކުގައިކަމަށ ާ ދެއްވުމ ް ކަނ نىب ކަމާއި  رسول 
ާ އިނާްސިނއްޔަތަށްވ އެންމެހައި ފޮނުއްވެވީ އެކަލޭގެފާނު އަދި .ެ ވަމެވ

َرُسوُل إِنِّي ٱلنَّاُس ٰيَأيَُّها ﴿ُقْل ވަހީކުރައްވަނީ. .ެ އަކުކަމުގައެވ رسول
ِإالَّ َه  ـٰ إَِل ۤال َوٱَألْرِض َماَواِت ٱلسَّ ُمْلُك َلُه ٱلَِّذي َجِميعًا  إِلَْيُكْم ٱِهللا
ُيْؤِمُن ٱلَِّذي ٱُألمِّيِّ ٱلنَِّبيِّ َوَرُسوِلِه ِبٱِهللا َفآِمُنوْا َوُيِميُت ُيْحِيـي ُهَو

األعراف:١٥٨)  (سورة  َتْهَتُدوَن﴾ َلَعلَُّكْم َوٱتَِّبُعوُه َوَكِلَماِتِه ِبٱِهللا
އޭ  .ެ ވިދާޅުވާށެވ وسّلم! ކަލޭގެފާނު عليه اهللا صّلى حمّمد ޭ "އ މާނައީ:

ެ އެންމެންގ ް ތިޔަބައިމީހުނ އަހުރެންނީ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ މީްސތަކުންނޭވ

އުޑުތަކާ  އެކަލާނގެއީ .ެ رسول އާއެވ ެ اهللا تعاىلގ (ފޮނުއްވެވިފައިވާ) ް ގާތަށ
ެ އެކަލާނގ .ެ ރްަސކަލާނގެއެވ ާ މިލްކުވ ް އެކަލާނގެއަށ ް ބިމުގެވެރިކަނ

 .ެ ނުވެއެވ ު އިލާހަކ އެއްވްެސ ޭ އަޅުކަމެއްވެވ ވެގެން) (حّق  ފިޔަވައި

اهللا ވީމާ (ތިޔަބައިމީހުން) .ެ އެކަލާނގެއެވ އަދި މަރުއްވަވަނީ ދިރުއްވަވަނީ

އެނަބިއްޔާ  .ެ އީމާންވާށެވ ް أمّي ނަބިއްޔާއަށ ެ އެކަލާނގ އަދި تعاىلއަށާއި
އަދި .ެ އީމާންވެއެވ ް ފުޅަށ كالم އެކަލާނގެ  އަދި އަށާއި تعاىل  اهللا 
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ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ ް އޭރުނ .ެ ވާށެވ ަ ތަބަޢ ް އެކަލޭގެފާނަށ ް ތިޔަބައިމީހުނ

 ".ެ ހުއްޓެވ ް هداية ިލބުނ
އެއީ  شريعة  ގެ  وّسلم  عليه اهللا صّلى اهللا  رسول އަދި   

އެކަލާނގެ  تعاىل  اهللا   .ެ ވަމެވ إميان  ް އަހުރެމެނ ކަމުގައި دين إسالم
އެދީން  .ެ ރުހިވޮޑިގެންވެއެވ ކަމުގައި إسالم  ދީނަކީ ާ އަޅުތަކުންނަށްވ

حضرة  ެ تعاىلގ اهللا  ް ދީނެއ އެއްވްެސ ެ މީހެއްގ އެއްވްެސ ފިޔަވައި

ٱِهللا ِعنَد يَن الدِّ ﴿ِإنَّ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ .ެ ނުވެއެވ ް ޤަބޫލުވެގެނ ގައި

ެ. اهللا تعاىل  "ަޝއްކެއްނެތެވ عمران:١٩) މާނައީ: آل (سورة ٱِإلْسَالُم﴾
 ".ެ ހަމައެކިަނ إسالم އެވ ދީނަކީ حضرة ގައި ެ ގ

َوأَْتَمْمُت ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت ެ. ﴿ٱْلَيْوَم ވަޙީކުރައްވައެވ އަދި  

املائدة:٣) މާނައީ:  (سورة َوَرِضيُت َلُكُم ٱِألْسَالَم ِدينًا﴾ َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي
ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ދީން ެ ތިޔަބައިމީހުންގ ް ތިޔަބައިމީހުންނަށ "މިއަދު

ް މައްޗަށ ެ ތިޔަބައިމީހުންގ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ އަދި .ެ ކުރެއްވީމެވ ފުރިހަމަ

إسالم އެއީ  އަދި .ެ ކުރެއްވީމެވ ފުރިހަމަ ް ިނޢުމަތ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

".ެ ރުހިވޮޑިގެންފީމެވ ެ ތިމަންރްަސކަލަނގ ކަމުގައި ދީން

ُيْقَبَل َفَلْن ٱِإلْسَالِم ِدينًا َغْيَر ެ. ﴿َوَمن َيْبَتِغ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

މާނައީ: آل عمران:٨٥) (سورة ٱْلَخاِسِريَن﴾ ِمَن ٱآلِخَرِة ِفي َوُهَو ِمْنُه
ފަހެ އޭނާގެ ކިބައިން  އެދޭމީހާ ް إسالم ފިޔަވައި ދީނެއް ހޯދުމަށ "އަދި

އެމީހާވާހީުށ  ދުވަހުގައި آخرة  އަދި .ެ ނުކުރެއްވޭނެއެވ ޤަބޫލު އެދީން

".ެ ތެރެއިންނެވ ެ މީހުންގ އުފިުލ ު ހަލާކ ގެއްލުމާއި

(އެއްވްެސ  ފިޔަވައި إسالم  އަކު  مسلم  އެއްވްެސ  އަދި  

ދީނަކީ معترب ް އެހެނ (.ެ يهودية ނުވަތަ نصرانية ނަމަވެހެވ އެއީ ް ދީނެއ

إعتقاد އަހުރެމެން  ކާފިރެއްކަމުގައި ކޮށްފިމީހަކީ قبول  ދިނެއްކަމުގައި

ވެއްޖެނަމަ  توبة   .ެ ލައިދެވޭނެއެވ توبة  ް މީހާއަށ އެފަދަ   .ެ ކުރަމެވ

قتل  އެމީހަކަށް  ގޮތުގައި ެ މީހެއްގ ވީ مرتّد  ަ ނުވެއްޖެނަމ .ެ ރަނގަޅެވ

ދޮގުކޮށްފި  جميد  قرآن މީހާއީ އެފަދަ އެގޮތަކީ .ެ ވެއްޖެއެވ ވާޖިބު

رسول ކަންވަނީ ފުރިހަމަ  ެ اهللا عليه وسّلمގ صّلى حمّمد އަދި .ެ މީހެކެވ

އިންކާރު  ކަމާމެދު  رسول  އެކަލޭގެފާނު ކަމާއި ް އިނާްސިނއްޔަތަށ

މީހެއްކަމުގައި  އިންކާރުކޮށްފި ް ންނަށ رسول  ާ ހުރިހ މީހާއީ ކޮށްފި

އަކަށް  رسول  ކޮންމެވްެސ މީހާއީ އެފަދަ .ެ ޔަޤީންކުރަމެވ ް އަހުރެމެނ

ާ ދަޢުވ ެ ކަމުގ ާ ޤަބޫލުކޮށްގެންވ ް ކަނ رسول ެ އެބޭކަލެއްގ ާ ތަބަޢަވެގެންވ

َقْوُم َبْت ﴿َكذَّ ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ ވީނަމަވްެސމެއެވ މީހެއްކަމުގައި ާ ކުރ

ެ الّسالمގ عليه "نوح މާނައީ: الشعراء:١٠٥) (سورة ٱْلُمْرَسِلَني﴾ ُنوٍح
".ެ ދޮގުކޮށްފައެވ رسول ވަނީ (ވްެސ) ޤައުމު

ދޮގުކުރިމީހުނީ ް رسولކަނ ެ الّسالمގ عليه މިވަނީ نوح آية ގައި  

 .ެ ކުރައްވާފައެވ ާސބިތު މީހުންކަމުގައި ންދޮގުކުރި رسول  ާ އެންމެހ

.ެ ނުވެއެވ ު އަކ رسول ކުރީން އެއްވްެސ ެ ގ الّسالم عليه نوح އެގޮތަކީ

َأن َوُيِريُدوَن ِبٱِهللا َوُرُسِلِه َيْكُفُروَن ٱلَِّذيَن ﴿ِإنَّ .ެ اهللا تعاىلވަޙީކުރެއްވިއެވ

َوُيِريُدوَن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض ُنْؤِمُن َويُقوُلوَن َوُرُسِلِه ٱِهللا َبْيَن ُيَفرُِّقوْا
َحّقًا ٱْلَكاِفُروَن ُهُم ِئَك ـٰ ُأْوَل َسِبيًال(١٥٠) ٰذِلَك َبْيَن َيتَِّخُذوْا َأن

މާނައީ:  النِّساء:)  (سورة مُِّهينًا(١٥١)﴾ َعَذابًا لِْلَكاِفِريَن َوَأْعَتْدَنا
ް ންނަށ رسول އެކަލާނގެ  އަދި އަށާއި تعاىل  اهللا  .ެ "ަޝއްކެއްނެތެވ

އަދި ތެރެއިން) ެ ނާަޞރާއިންގ (ޔަހޫދީންނާއި ް ކާފިރުވާމީހުނ ް އިންކާރުކޮށ

ް ފަރަޤުކުރުމަށ ދެމެދު رسولންނާ ެ އެކަލާނގ تعاىلއާ اهللا  އެމީހުނީ

ދޮގު  ް ބޭކަލުނ رسول  ެ އީމާންވ ް އަށ هللا އެބަހީ:   .ެ އެެދޭމީހުންނެވ

ް ބައެއ (އެއިން) އަހުރެމެން  އުޅެނީ ެ ބުނ ް އެމީހުނ ނުވަތަ  .ެ ކުޅަތެވ

 .ެ ކުރަމެވ އިންކާރު އަނެއްބަޔަކަށް  އަދި  .ެ ޤަބޫލުކުރަމެވ ން رسول 
ަ ހަމ ކާފިރުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި .ެ މަގެކެވ ް މަގުފުރެދުމަށ އެދެނީ ް އެމީހުނ

(އެމީހުން) ކާފިރުންނަށްޓަކައި  ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ އަދި  .ެ އެމީހުނެވ

 ".ެ ކުރެއްވީމެވ عذاب ތައްޔާރު ެ ކުރާނ ިނކަމެތި

وسّلم   عليه  اهللا  صّلى حمّمد އީމާނަކީ  ެ އަހުރެމެންގ އަދި  

ް ނަބީކަމަށ ު އެކަލޭގެފާނަށްފަހ .ެ ނުވާކަމަށެވ ު ނަބީއަކ އެއްވްެސ ު އަށްފަހ

اهللا تعاىلއާއި މީހަކީ އެފަދަ އެގޮތަކީ .ެ ކާފިރެކެވ މީހަކީ ެ ކޮންމ ދަޢުވާކޮށްފި

.ެ މީހެކެވ ދޮގުކޮށްފި إمجاع ެ އުއްމަތުގ ރޫަސލާއާއި ެ އެކަލާނގ

اهللا عليه وسّلم ގެ  صّلى حمّمد ނަބިއްޔާ  ެ އަހުރެމެންގ އަދި  

حمّمد އެބޭކަލުންނީ .ެ އަހުރެމެން އީމާން ވަމެވ راشدންނަށްވްެސ خلفاء
ގައި  تبليغ  އާއި  دعوة  އާއި علم ފަހު  އަށް  وسّلم  عليه اهللا صّلى
ާސހިބާގެ  ް އެމާތ ކުރެއްވި ް ވެރިކަނ ް މައްޗަށ ެ مؤمن ންގ އަރާތިއްބެވި

الصّديق  ެ. أبوبكر ނެތެވ ް ވްަސވާހެއ ް ަޝއްކެއ އަދި .ެ خليفة އިންނެވ
خالفة  މި އަދި .ެ އެވ خليفة ް މާތ ެ އެންމ ެ ބޭކަލުންކުރ އެހަތަރު އަކީ

ް ގޮތުނ ެ މާތްކަމުގ ު އެއަށްފަހ .ެ ާސހިބާއެވ ކަންބޮޑު حّق ެ އެންމ ް އަށ

عّفان އާ علي بن عثمابن އާއި اخلّطاب بن عمر އަރާތިއްބެވީ ެ އެންމ

.ެ އެވ طالب أىب
މާތްވެެގެންވަނީވްެސ  ެ މަތިވެރިވ ދަރަޖަ ެ އެބޭކަލުންކުރ އާދެ!  

ކޮންމެ  ެ ގ وتعاىل  سبحانه اهللا  .ެ މަތިންނެވ ެ ތަރުތީބުގ ެ ގ خالفة 
القرون ގައި خليفة ކަމަށް  ވީމާ خري .ެ ފުރިފައެވ ް حكمة ނ ކަމެއްވަނީ

ް ވިަނކޮށ ް މިބޭކަލުނ ު މާތްކަންބޮޑ ެ އެންމ އަދި ާ އެކީަށގެންވ ެ އެންމ

ހްުސ އަރަހިުށ އިްސކުރެއްވުމަކީ ް مسلم ންގެ خليفةކަމަށ ު އެނޫންމީހަކ
ދުރުކަމެއްކަން  ް ވަރަށ ަޝއުކަތާ ާޝނާއި ެ ރްަސކަލާނގ طاهر ވަންތަ
ާ ނަންގަނެވިގެންވ ް ތަރުތީބުމަގުނ އީމާނަކީ ެ އަހުރެމެންގ އަދި .ެ ޔަޤީނެވ

މަތިންކަމުގައި ެ ތަރުތީބުގ ެ އ މަތިވެރިކަންވަނީ ާ މާތްކަމ ެ راشدންގ خلفاء
خليفة އަކަށްވުރެ މާތްކަމުގެ ިސފަތަކުގެ  ެ ކުރީގ ެ ތިމާއަށްވުރ ވިއްަސ

މަތިވެރިވުމަކީ  ު އަކ خليفة  ެ ފަހުގ ާ ިސފައެއްގ ކޮންމެވްެސ ތެރެއިން

އެބޭކަލަކީ އެއްވްެސ ޙާލެއްގައި މާނައަކީ ެ މިބަހުގ  .ެ ކަމެކެވ ާ އެކީަށގެންވ

މާތްކަންބޮޑު  ކަމެއްގައި ހުރިހާ ެ خليفة އަށްވުރ ެ ކުރީގ ް ގޮތަކުނ ހުރިހާ

ް ަސބަބުތައ ެ މާތްކަމުގ އެގޮތަކީ .ެ ނޫނެވ ް މަތިވެރިވުމެއ ް ގޮތުނ ެ ދަރަޖައިގ
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.ެ ގިނަކަމަށްޓަކައެވ ެ އެހާމ ް ވައްތަރުތައ ގިނަވެފައި

އުއްމަތަކަށްވުރެ ހިުރހާ އުއްމަތް وسّلمގެ عليه  اهللا  صّلى حمّمد
މާތްކަންބޮޑެވެ.

ހުރިހާ  ް އުއްމަތ إسالمى  އީމާނަކީ  ެ އަހުރެމެންގ  

ަޝރަފު  ޢިއްޒަތާއި ގައި حضرة  ެ ގ تعاىل اهللا ެ އުއްމަތަކަށްވުރ

ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ﴿ُكْنُتْم .ެ ވެއެވ ވަޙީކުރައްވާފައި  .ެ ވާކަމެެވ ިލބިގެން 

﴾ ِبٱِهللا َوُتْؤِمُنوَن ٱْلُمْنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ِبٱْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن لِلنَّاِس
މީްސތަކުންގެ  "(مؤمن ންްނޭވެ!) މާނައީ: عمران:١١٠) آل (سورة
ާ ހެޔޮވެގެންވ ެ އެންމ ތެރެއިން ެ އުއްމަތްތަކުގ އުފެއްދިފައިވާ ް މެދުނ

ް އަމުރުކޮށ ް ހެއުކަންތަަކަށ ް ތިޔަބައިމީހުނ .ެ ތިޔަބައިމީހުންނެވ އުއްމަތަކީ

އީމާން  ް اهللا تعاىل އަށ ް ތިޔަބައިމީހުނ އަދި .ެ ނަހީކުރަމުއެވ ް މުންކަރާތްތައ

".ެ ވަމުއެވ

ހެޔޮކަންބޮޑީ  ެ އެންމ އުއްމަތުގައި މި އީމާނަކީ ެ އަހުރެމެންގ  

ެ. اهللا تابعني އެވ تابعني ނާއި تبع ު އެއަށްފަހ .ެ ކަމެވ ް ބޭކަލުނ أصحاب
 .ެ ލައްވާނެތެވ ް ރަޙްމަތ ެ. އަދި ރުހިވޮޑިގެން ވާނެތެވ ް تعاىل އެބޭކަލުންނަށ
އަބަދުވްެސ  ް مجاعة އެއ ދެމިތިބޭ ޙައްޤުގޮތުގައި އުއްމަތުގައި މި އަދި

ެ އެހީނުވ ް އެޖަމާޢަތަށ ހަދާބަޔަަކު  ު އިދިކޮޅ އެޖަމާޢަތާ  .ެ ވާހުއްޓެވ

.ެ ނުދެވޭނެއެވ ް ގެއްލުމެއ އެޖަމާޢަތަށް ކުޑަވްެސ ް ނުވުމަކުނ މަދަދުވެރި

ފިތުނައަކީ  ފާޅުވި ހުރިހާ  މެދުން  އަދި أصحاب ބޭކަލުންގެ   

މިގޮތުން  .ެ ހިގިކަމެކެވ ް ކުށުނ ެ تأويل ގ ާ ވެވިފައިވ ކުރެއްވުމުގައި إجتهاد
 .ެ ހުއްޓެވ أجر  ދެ  ބޭކަލުންނަށް  ދިމާވި އާ  حّق  إجتهاد  ކުރެއްވި

މިގޮތުން  .ެ ބޭކަލުންނަށް އެއް أجر ހުއްޓެވ إجتهاد ގައި ކުށްކުރެއްވުނު
.ެ ވެވިގެންްްްްްްްްްނެވ ު މަޢާފ ކުށްތައްވަނީ ހިގާދިޔަ

ނުރުހުމެއް  އެއްވްެސ ބެއިކަލުންނާމެދު أصحاب  އަދި   

ް ދުރުވެގަތުނ ް ބޭއްވުމުނ ހިތުގައި ް ކަމެއ އެފަދަ ފާޅުކުރުމުންނާއި

އެބޭކަލުންނާމެދު އެކީަށގެންވަނީ .ެ ޔަޤީންކުރަމެވ ް އަހުރެމެނ ވާޖިބުކަމުގައި

އެއްވްެސ އެއިން .ެ ކިޔުމެވ ް މިންވަރަށ ާ ޙައްޤުވ ް ކިޔުނ ޘަނާ ތަޢުރީފާއި

ް ނުބޭއްވުނ ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަމެއް  ް ވެރިކަމެއ ޙަަަސދަ  ބޭކަލަކާމެދު

ވަޙީކުރައްވާފައި  تعاىل  اهللا  ް ގުޅޭގޮތުނ އެބޭކަލުންނާ އެގޮތަކީ .ެ ހުއްޓެވ

ِئَك ـٰ ُأْوَل َوَقاَتَل ٱْلَفْتِح َقْبِل ِمن أَنَفَق مَّْن ِمنُكم َيْسَتِوي ﴿َال .ެ ވެއެވ

ٱْلُحْسَنٰى﴾ َوَعَد ٱُهللا َوُكالًّ َبْعُد َوَقاَتُلوْا أَنَفُقوْا ِمن ٱلَِّذيَن مَِّن َدَرَجًة َأْعَظُم
مكة فتح ވުމުގެ  ް ތެރެއިނ ެ "ތިޔަބައިމީހުންގ މާނައީ: احلديد:١٠) (سورة
مكة فتح  ާ މީހުނ އުޅުނު ް ކޮށ جهاد ް ހޭދަކޮށ މަގުގައި ެ هللاގ ކުރިން

(ހަމަހަމަ) ު ބަރާބަރ ް ދެބައިމީހުނ މީހުނާ ކޮށްއުޅުނު ް އެކަނ ު ވުމަށްފަހ

ް ހޭދަކޮށ މަގުގައި ެ هللاގ ް ފަހުނ ދަރަޖަ  އެބައިމީހުންގެ  .ެ ހުއްޓެވ ާ ނުވ

ވަނީ تعاىل އަދި اهللا .ެ جهاد ކުރިމީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވެފައި މަތިވެރިއެވ
".ެ ކުރައްވާފައެވ ثواب ގެ وعد ހެވާއި ބަޔަކަށްވްެސ ެ ކޮންމ އެއިން

ވަހީކުރައްވާފައި  تعاىل  اهللا  ބެހޭގޮތުން  އަހުރެމެންނާ އަދި  

َوِإلْخَواِنَنا لََنا ٱْغِفْر َربََّنا َيُقوُلوَن َبْعِدِهْم ِمن َجآُءوا  ﴿َوٱلَِّذيَن .ެ ވެއެވ

َربََّنآ آَمُنوْا لِّلَِّذيَن ِغالًّ ُقُلوِبَنا ِفي َتْجَعْل َوَال ِبٱِإلميَاِن َسَبُقوَنا ٱلَِّذيَن
އަށްފަހު  مهاجرين  އަދި احلشر:١٠) (سورة رَِّحيٌم﴾ َرُءوٌف إِنََّك
ހައްދަވާ  ް އަހުރެމެނ އޭ .ެ ކުރާނެއެވ دعاء  ެ އެމީހުންބުނ ް އައިމީހުނ

ެ އަހުރެމެންނަށްވުރ އަދި އަހުރެމެންނަށާއި ރްަސކަލާކޯއެވެ! ާ ބޮޑުކުރައްވ

ފުއަްސވާނދޭވެ! ފާފަ  ް ނަށ ް އަޚުނ ެ އަހުރެމެންގ އީމާންވީ  ކުރިން

އެއްވްެސ މީހުންނަށްޓަކައި އީމާންވީ  ހިތުގައި  ެ އަހުރެމެންގ އަދި

ާ ހައްދަވ އޭ ނުލައްވަވާނދޭވެ! ް ނޭންގާނީކަމެއ ް ޙަަސދައެއ ކަހަލަ

رحيم ވަންތަ  ަ އޯގާވަންތ އިބަރްަސކަލާނގެއީ ރްަސކަލާކޮ! ާ ބޮޑުކުރައްވ

(ނިުނމޭ) وباهللا التوفيق  ".ެ ރްަސކަލާނގެއެވ

ނަބީކަލޭގެފާނުގެ ަޞލަވާތްލެއިްވ "ަސލާމާއި

ޖަޙުްޝ ިބންތު ޒައިނަބު  އަނިބކަނބަލުން 

ދެންނެވީމެވެ. ިތމަންކަމަނާ ެ ފަހ ިވދާޅިުވއެވެ.

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޫސލާއެވެ! هللاގެ

ހަލާކުވެދާނެތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން ާޞިލޙުންިތއްބާ،

އުރެދޭ هللاއަށް އާނއެކެވެ! ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ.

ު އެބަޔަކ ިގނަވެއިްޖއްޔާ ތެރޭގައި އެބަޔަކުގެ ކަންތައް

މްުސިލމް) ު ހަލާކުވެދާނެއެވެ." (ރަވާހ

ނުފުދެއެވެ. ވުމަކުން ާޞިލޙަކަށް ހަމައެކިަނ (ނޯޓް:

ވާންޖެހެއެވެ.) މްުޞިލހަކަށްވްެސ
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َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة نَِّة السُّ َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة َأْهُل نَِّة السُّ  َأْهُل
حمّمد إسماعيل الشيخ فضيلة ތަރުޖަމާ:

اهللا رحمه العثيمين صالح بن حمّمد الشيخ فضيلة

فصل ހަވަނަ
ް އީމާންވުނ ް ދުވަހަށ قيامة

އަހުރެމެން  ދުވަހެއްކަމުގައި ެ އަންނާނ ް ހަމަކަށަވަރުނ ދުވަހަކީ آخرة 
އެއްވްެސ  ު އެއަށްފަހ .ެ ދުވަހެވ آخرة  ދުވަހަކީ قيامة .ެ ވަމެވ ް އީމާނ

ދެވަނަފަހަރަށް  ް މީްސތަކުނ تعاىل  اهللا  އެދުވަހަކީ .ެ ނުވެއެވ ް ދުވަހެއ

ވާހީުށ އެއްގޮތެއްގައި ް ދެނ .ެ ދުވަހެވ ެ ނެރުއްވަވާނ (ކަށްވަޅުން) ާ ދިރުއްވަވ

ނުވަތަ .ެ ުސވަރުގޭގައެވ ކަމުގައިވާ "ގެ" ެ ިނޢުމަތްތަކުގ ާ އަބަދަށްޓަކ

މަރުވުމަށްފަހު  އަދި .ެ ނަރަކައިގައެވ ފުރިފައިވާ ް ނ عذاب  ވޭންދިެނވި

އެބަހީ .ެ އީމާންވަމެވ އަހުރެމެން  ކަމާމެދުވްެސ ފޮނުއްވާނެ  ާ ދިރުއްވަވ

އެެންމެން  މަރުވެފައިވާ ް ފުއްމަވާލެއްވުމުނ ތާޅަފިިލ ް ފަހަރަށ إسرافيل ދެވަނަ
وِر ٱلصُّ ِفي ވަޙީކުރަައްވާފައިވަނީ ﴿َوُنِفَخ .ެ ކަމެވ ެ اهللا تعاىل ދިރުއްވަވާނ
ُنِفَخ ُثمَّ ٱُهللا  َشآَء  َمن ِإالَّ ٱَألْرِض ِفي َوَمن َماَواِت  ٱلسَّ َمن ِفي َفَصِعَق
"އަދި މާނައީ: الزمر:٦٨) (سورة َينُظُروَن﴾ ِقَياٌم ُهْم َفِإَذا ُأْخَرٰى ِفيِه
ު ބަޔަކ ާ ބިމުގައިވާހ އަދި އުޑުތަކުގައްޔާއި ފުއްމަވާލެވޭހިނދު ތާޅަފިިލ

ދެން  .ެ ވެއިްޓދާނެއެވ ް ހޭނެތިގެނ މެނުވީ ު ބަޔަކ ް اهللا تعاىل އެދިވޮޑިގަތ
.ެ ތިބޭނެއެވ ް ބަލަނ ެ ތެދުވ ް އެންމެނ ް ފުއްމަވާލެއްވުމުނ ް ދެވަނަފަހަރަށ

ހައްދަވާ  ް ތައ عامل  ންތެދުވެ  قرب  ެ ތިމަތިމާމެންގ ް އެންމެނ ް އެހާރުނ

ފައިވާނަކަށް ނާރާ  حضرة އަށް ހްުސފަޔާ ެ ބޮޑުކުރައްވާ ރްަސކަލާނގ

ވުމެއްނެތި  ވެފައި ختان  އަދި ހެދުމެއްލުމެއްނެތި ޙާލުގައި ް އޮރިޔާނ

".ެ ދާނެއެވ

َفاِعِلنيَ﴾ ُكنَّا إِنَّا َعَلْيَنآ َوْعدًا َخْلٍق نُِّعيُدُه َأوََّل َبَدْأَنآ ﴿َكَما   

ފުރަތަމަ  ެ އެންމ ެ "ތިމަންރްަސކަލާނގ ١٠٤) މާނައީ: األنبياء: (سورة
 .ެ ހީުށމެވ ާ إعاد ކުރައްވ ދެވަނަފަހަރަށް  ހެއްދެވިފަދައިން ް خلق ތަކުނ
ތިމަންރްަސކަލާނގެވަނީ  ް ފުރިހަމަކުރުމަށ ް އެކަނ .ެ އެކެވ وعد  މީ

ް ޔަޤީނުނ ް ހަމަކަށަވަރުނ .ެ ކުރައްވާފައެވ الزم ފުޅަށް  ذات  އަމިއްލަ

".ެ ރްަސކަލާނގެއީމެވ ެ މިކަންކުރައްވާނ ތިމަންރްަސކަލާނގެއީ

ޙަޤީޤަތެއްކަމުގައި  ފަތަކީ ެ ޢަމަލުތަކުގ ނުބައި ާ ހެވ އަދި  

ވާތަށް  ް ފުރަގަހުނ ނުވަތަ ް ކަނާއަތަށ ް މިފަތ .ެ إميان ވަމެވ ް އަހުރެމެނ

ُيَحاَسُب َفَسْوَف ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه ُأوِتَي َمْن ﴿َفَأمَّا ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ ދެވޭނެއެވ

ُأوِتَي ِكَتاَبُه َوَرآَء َمْن َوَأمَّا َمْسُرورًا َأْهِلِه إَِلٰى َوَينَقِلُب َيِسريًا ِحَسابًا
(سورة اإلنشقاق:٧- َسِعريًا﴾ َوَيْصَلٰى ُثُبورًا َيْدُعو َفَسْوَف َظْهِرِه

ފަތް ކަނާތަށް ިލބިއްޖެމީހާ  (عمل ތަކުގެ) ެ "އެމީހެއްގ ١٢) މާނައީ:
އަހުލު ެ އޭނާގ އަދި .ެ ބެލެވޭނެއެވ ގޮތެއްގައި ފޭަސހަ ހިާސބު ެ އެމީހެއްގ

ް އެމީހެއްގެފަތ އަދި .ެ ދާނެއެވ އެނބުރި ް އުފާއުފަލުނ ް ވެރިންގެގާތަށ

ް ހަލާކުވުމަށ އެމީހާ، .ެ ދަންނާށެވ މީހާ ެ ިލބިއްޖ ް ވާތަށ ް ފުރަގަހުނ

".ެ ވަންނާނެތެވ ް އިަލފާނަށ އަނދައަނދާހުރި ހުޅުފަޅާ، އަދި .ެ ގޮވާނެތެވ

ِفي َطآِئَرُه أَْلَزْمَناُه إِْنَساٍن ﴿َوُكلُّ  .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ އަދި  

ِكَتاَبَك ٱْقَرْأ (١٣) َمْنُشورًا َيْلَقاُه ِكَتابًا ٱْلِقَياَمِة َيْوَم َلُه َوُنْخِرُج ُعُنِقِه
މާނައީ: اإلسراء) سورة ) َحِسيبًا(١٤)﴾ َعَلْيَك ٱْلَيْوَم  ِبَنْفِسَك  َكَفٰى

ކަރުގައި  ެ އެމީހެއްގ ް ފަތ ެ عمل ތަކުގ ާ ކޮށްފައިވ ު އިނާްސނަކ ެ "ކޮންމ

އެމީހަކަށްޓަކައި ދުވަހުގައި قيامة އަދި .ެ އެޅުއްވެވީމެވ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ

.ެ ނެރުއްވަވާނަމެވ ެ ރްަސކަލާނގ ް ތިމަނ ިސފައިގައި ެ ފޮތެއްގ ް އެފަތ

(.ެ (ބުނެވޭނެއެވ .ެ ފެންނާނެއެވ ް ލެވިފައިވިަނކޮށ ާ ހުޅުވ ް އެފޮތ ް އޭނާއަށ

ް މައްޗަށ ެ ކަލޭގ (އެފޮތް) މިއަދު  .ެ ކިޔާލާށެވ ް ފޮތ އަމިއްލަ ެ ތިމާގ

".ެ ފުދެއެވ ް ހިާސބުބެލުމަށ

قيامة ދުވަހުގައި قائم ކުރެވޭނެ ميزان އަކީ حقيقة ކަމުގައި   

ކުޑަވްެސ  ް ނަފަްސކަށ އެއްވްެސ ެ ދެންފަހ .ެ ވަމެވ إميان  ް އަހަރުމެނ

َيْعـَمْل َوَمن َيَرُه َخْيرًا َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْعَمْل ﴿َفَمن .ެ ނިުލބޭނެއެވ ް އިަނޔާއެއ

ޒައްރެއްގެ  ެ "ފަހ الزلزلة:٧-٨) މާނައީ: (سورة َيَرُه﴾ َشّرًا َذرٍَّة ِمْثَقاَل
ު ޒައްރެއްގެ މިންވަރ އަދި .ެ އެކަންދެކޭނެއެވ ކޮށްފިމީހާ ް މިންވަރު ހެއުކަނ

َمَواِزيُنُه َثُقَلْت ﴿َفَمن ".ެ ދެކޭނެއެވ ް އެކަނ ކޮށްފިމީހާވްެސ ް ނުބައިކަމެއ

َخِسُرۤوْا ٱلَِّذيَن ِئَك ـٰ َمَواِزيُنُه فُأْوَل َخفَّْت َوَمْن ُهُم ٱْلُمْفِلُحوَن ِئَك ـٰ َفُأْوَل
َكاِلُحوَن﴾ ِفيَها َوُهْم ٱلنَّاُر ُوُجوَهُهُم َتْلَفُح َجَهنََّم َخاِلُدوَن ِفي أَنُفَسُهْم

(ކުރިعمل ތަކުގެ)  ު "އެމީހަކ މާނައީ: املؤمنون:١٠٢-١٠٤) (سورة
އަދި   .ެ މީހުނެވ ވާނެ  كامياب  އެމީހުނީ ެ ފަހ ބަރުވެއްޖެމީހާ ް ތިލަފަތ

އެމީހުނީ ެ ފަހ ލުއިވެއްޖެމީހާ ް ތިލަފަތ عملތަކުގެ) (ކުރި ު އެމީހަކ
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ނަރަކައިގައި  .ެ ބައެކެވ ގެއްލުންކޮށްފި ނަފަްސށް އަމިއްލަ ެ އެމީހުންގ

.ެ ފިއާްސލާނެއެވ ް މޫނުތައ ެ އެމީހުންގ ް އިަލފާނ .ެ ބައެކެވ ެ ދެމިތިބޭނ

ހިކި ް ތުންފަތްތައ ް ރޫއަރުވައިގެނ ް ިނއްކުރިއަށ އެތާގައި ް އެމީހުނ އަދި

َعْشُر َفَلُه ِبٱْلَحَسَنِة َجآَء ﴿َمن ".ެ ތިބޭނެތެވ ޙާލު ބޭރުވެފައިވާ ް ދަތްތައ

(سورة ُيْظَلُموَن﴾ َال َوُهْم ِإالَّ ِمْثَلَها ُيْجَزۤى َفَال يَِّئِة َجآَء ِبٱلسَّ َوَمن َأْمَثاِلَها
ފަހެ  މީހާ ެ އަތުވެއްޖ ް "ހެޔޮ عمل އަކާއިގެނ ١٦٠) މާނައީ: األنعام:
عمل އަކައިގެން  ނުބައި އަދި .ެ ދިހަ ހެއުކަން ހުއްޓެވ އެފަދަ ް އެމީހަކަށ

އަދި .ެ ަސޒާއެކެވ އެމީހަކަށް ިލބޭހީުށ އެއާއެއްފަދަ ެ ފަހ އަތުވެއްޖެމީހާ

".ެ ނިުލބޭ ހުއްޓެވ އިަނޔާ އިތުރު) ެ ނުބައިކަމުގ އެމީހުނަށް (އެކުރި

B އަށް  ނަބިއްޔާ حمّمد ެ އަހުރެމެންގ އަދި قيامة ދުވަހުގައި  

إميان  އަހުރެމެން  ކަމުގައި ެ ވަޑައިގަންނަވާނ شفاعة ިލބި ާ ބޮޑުވެގެންވ

.ެ ވަމެވ

ވާހިނދު  ާ ހިތްދަތިކަމުގ އުދަނގުލާ ާ ކެތްނުކުރެވޭހ ް މީްސތަކުނ  

އަންނިަނވި  ު އެއަށްފަހ ް އަރިހަށ ެ الّسالم ގ عليه آدم ަ ފުރަތަމ ެ އެންމ

އާ  الّسالم  عليه إبراهيم އާއި  الّسالم  عليه نوح ް މަތިނ ެ ތަރުތީބުގ

 .ެ އަންނާނެތެވ ް އަރިހަށ ެ الّسالم ގ عليه الّسالم އާ عيسى عليه موسى
އާެޞހިބާ ް އެހާރުނ .ެ އަންނާނެތެވ ް އަރިހަށ ެ bގ حمّمد ް އެންމެފަހުނ

މީްސތަކުންނަށް  ގައި حضرة  ެ އެކަލާނގ ު އިޒުނަފުޅާއެކ ެ تعاىلގ اهللا 
މީްސތަކުންގެ  تعاىل  اهللا  އެއީ  .ެ ވަޑައިގަންނަވާނެތެވ ެ ތެރިވ شفاعة 

 .ެ ގަތުމުންނެވ އެދިވަޑައި ް فيصلة ކޮށްދެއްވުމަށ މެދުގައި

مؤمن  ކޮންމެ  ެ ވަދެއްޖ ް ނަރަކައަށ ް ަސބަބުނ ެ ފާފައިގ އަދި  

މިކަމުގެ  .ެ شفاعة ތެރިވެވޭނެއެވ އެދިވްެސ ް ނެރުއްވުމަށ ް އެތަނުނ ު އަކ

ފިޔަވައި އެކަލޭގެފާނު b އާއި اهللا رسول عزة އާއި شرف ވްެސ حمّمد
مالئكة  ާ ންނ مؤمن އަދި ް ންނަށ نىب ންނާއި رسول ދެންތިއްބެވި

.ެ ިލބޭހުއްޓެވ ންނަށްވްެސ

شفاعة  މީހެއްގެ  އެއްވްެސ ު ބަޔަކ ެ ންކުރ مؤمن  އަދި   

رمحة  ވަންތަކަމާ  فضل  ގެ  تعاىل  اهللا  ހަމައެކިަނ ިލބުމެއްނެތި

.ެ ހުއްޓެވ ާ ނެރުއްވަވ ނަރަކައިން ވަންތަކަމުންވްެސ

رسول އާއަށް  قيامة ދުވަހުގައި اهللا تعاىل އެކަލާނގެ  އަދި  

އެއާރުގެ  .ެ ވަމެވ إميان  އަހުރެމެން  ދެއްވާނެކަމަށްވްެސ ކީއާރު كوثر 
ެ ކްަސތޫރިއަށްވުރ އަދި ފިޮނ ެ މާމުޔަށްވުރ ހުދު ެ ކިރަށްވުރ ް ފެނ

مسافة އާ  ެ މްަސދުވަހުގ ދިގުމިން ފުޅާމިނާ ެ އޭގ .ެ ވްަސމީރުވާހުއްޓެވ

.ެ އެއްވަރުވާނެއެވ

ގިނަކަމުގައި  ާ ރީތިކަމ ެ ތިަށތަކުގ ހުންނަ ް ފެންބޯނ ެ އެއާރުގ އަދި  

.ެ އެެއްވަރު ވާނެއެވ ާ އުޑުތަކުގެ ތަރިތަކ

.ެ ފެންބޯނެތެވ ް އެއާރުނ مؤمنން ެ أمةގ ެ bގ اهللا  رسول  

ް ފެނ ް އިތުރަށ ފަހަރެއްގައިވްެސ ފެންބޮއިފިމީހާ ު އެއްފަހަރ ް އެއާރުނ

.ެ ނުބޮވާހުއްޓެވ

އަހުރެމެން  ވާނެކަމާމެދު ް ފާލަނ صراط  ނަރަކައިގެމަތިން   

އެ  ް މިންވަރަކުނ عمل ހުރި ެ ެ. މީްސތަކުން އެބައިމީހުންގ ޔަޤީންކުރަމެވ

ެ. ފުރަތަމަ مجاعة ވިދުވަރެއްފަދަ ހަލުއިކަމާއެކު  صراط ގިރާކޮށް ދާހުއްޓެވ
ު ބާރ ު އެއްބަޔަކ  .ެ ގިރާކުރާނެތެވ ދަރަޖާގައި އެކިއެކި ދެން  .ެ ދާހުއްޓެވ

ު އަނެއްބަޔަކ ފަދައިން ް ދިޫނތައ ު އަނެއްބަޔަކ ފަދައިން ް ވައިރޯޅިއެއ

ެ صراطގ ެ އ b اهللا رسول ު އޭރ .ެ ގިރާކުރާނެއެވ ދުވެފައި ް ހަލުވިކޮށ

ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ .ެ ހުންނަވާނެއެވ ް ކުރައްވަނ دعاء މަތީގައި

ް މިގޮތުނ .ެ ލަހައްޓަވާދޭނވ ަސލާމަތްކަމުގައި ް އެމީހުނ .ެ ރްަސކަލާކޯއެވ

ނުވުމުން  ކުޅަދާނަ ް އެކަަމަށ ް عمل ތައ ެ މީހުންގ ް ބައެއ ގިރާކުރުމުގައި

ބަޑުވަތަށް  ް މީހުނ އެފަދަ .ެ ވެދާހުއްޓެވ ކަމުގައި عاجز  ާ ިނކަމެތިކަމ

.ެ ގިރާކުރާނެތެވ ް ފިރުކެމުނ

 .ެ ބުޅިތަކެއްވާނެތެވ އެލުވިފައިވާ ދެފަރާތުގައި ެ އަދި صراط ގ  

ް އައުމުނ އަމުރު ް އެބުޅިތަަކަށ ް ހިފެހެއްޓުމަށ ު އެބަޔަކ އަދި

ް ބައެއްމީހުނ އޭގެތެރެއިންވްެސ .ެ ހިފަހައްޓާނެތެވ ް އެމީހުނ ް އެބުޅިތައ

ު އަނެއްބަޔަކ .ެ ަސލާމަތްވާނެއެވ ް ހުރްަސކޮށ ް އެތަނ ޒަޚަމްވުމާއެކުވްެސ

.ެ ވެއިްޓދާހުއްޓެވ ް އަށ جهّنم
ެ اهللا bގ ކީރިތިقرآن އާއި رسول ް ދުވަހާގުޅޭގޮތުނ އަދި قيامة  

ާ ކަންތައްތަކ ބިރުވެރި ާ ޚަބަރަކ ހުރިހާ ާ ބަޔާންވެގެންވ ުސއްނަތުގައި

އަޅަމެންނަށް  هللا އެކަންކަމަށް .ެ ވަމެވ إميان  ް އަހުރެމެނ މެދު

.ެ ވާގިވެރިވާނދޭވ

ވެއްދެވުމާމެދުވްެސ  ް ުސވަރުގެއަށ ވަންތަވެރިން ެ ުސވަރުގ އަދި  

އަހުރެމެން  ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމާމެދުވްެސ ެ bشفاعة ތެރިވ اهللا رسول
ިލބިވަޑައިގަންނަވަނީ ް ކޮށ އެކަމުގެ شرف ވްެސ خاّص .ެ إميان ވަމެވ

.ެ އާެސހިބާއަށެވ ހަމަ

ދެތަންކަމާމެދު  ހައްދަވާފައިވާ ނަރަކައަކީވްެސ ާ ުސވަރުގެއ  

نعمة  ުސވަރުގެއަކީ  .ެ إميان ވަމެވ ް އެކަމަށ .ެ ޔަޤީންކުރަމެވ ް އަހުރެމެނ

ހައްދަވަފައިވަނީ تقوى  ެ اهللا تعاىل ުސވަރުގ .ެ "ގެ" އެވ ތަކުން ފުރިފައިވާ
نعمة ތަކަކީ  ވާހާ  އެތާނގައި .ެ مؤمن އަޅުންނަށްޓަކައެވ ވެރިންނަށާއި

ކަންފަތަކުން  އެއްވްެސ  ދެކެފައިނުވާ  نعمة  ަ އެފަދ ް ލޮލެއ އެއްވްެސ

ކުރެވިފަައިވްެސ  خيال  ް ހިތަށ ެ މީހެއްގ އެއްވްެސ އަދި ާ އަހާފައިނުވ

ُأْخِفَي مَّآ َنْفٌس َتْعَلُم ވަޙީކުރައްވަނީ ﴿َفَال .ެ نعمة ތަކެވ މަތިވެރި ާ ނުވާހ

السجدة:١٧)  (سورة َيْعَمُلوَن﴾ َكاُنوْا ِبَما  َجَزآًء  َأْعُيٍن ُقرَِّة مِّن َلُهم 
ިލބިެނވި ް ފިިނކަނ ް ލޮލަށ ފޮރުވިފައިވާ، "އެމީހުންނަށްޓަކައި މާނައީ:

.ެ ނުދަންނާނެއެވ (މީހަކު) ނަފަްސކު އެއްވްެސ ް ިނޢަުމަތްތައ މަތިވެރި

".ެ އެވ جزاء ެ ޢަމަލުތަކުގ (ހެއޮ) އެމީހުންކޮށްއުޅުނު މިއީ

تعاىل  اهللا  އިަނޔާވެރިންނަށް  ކާފިރުންނަށާއި ނަރަކައަކީ  

ނުވްެސ ް ހިތަށ ެ އިނާްސނެއްގ އެއީ  .ެ ތަނެކެވ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ

﴿إِنَّا  ވަޙީކުރައްވަނީ .ެ ަސޒާއެވ އާއި عذاب ވޭންދިެނވި ާ ގެެނެވޭހ
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ِبَمآٍء ُيَغاُثوْا َيْسَتِغيُثوْا َوِإن ُسَراِدُقَها ِبِهْم َأَحاَط َنارًا اِلِمَني لِلظَّ َأْعَتْدَنا
(سورة ُمْرَتَفقًا﴾ َوَسآَءْت َراُب ٱلشَّ ِبْئَس ٱْلوُجوَه َيْشِوي َكٱْلُمْهِل

ތިމަންރްަސކަލާނގެ  "އިަނޔާވެރިންނަށްޓަކައި މާނައީ: الكهف:٢٩) 
އަދި .ެ ވަށާލާނެއެވ ް އެމީހުނ ހުޅުގަނޑު ެ އޭގ .ެ ކުރެއްވީމެވ ތައްޔާރު ަ ނަރަކ

ެ ތެލުގ ހޫނުކޮށްފައިވާ ފަށައިފިނަމަ ް އާދްޭސކުރަނ ފެނަށްއެދި ް އެމީހުނ

ކިހާނުބައި މިއީ .ެ ދެވޭނެއެވ ް ފެނ ެ ފިއާްސލާނ މޫނު ކުނޑިބޮނޑިފަދަ

".ެ ނުބައިކަން ބޮޑު ތަނެކެވ ް ތިބުމަށ ބުއިމެއްހޭ؟ އަދި އެއީ

އަދި  .ެ ދެތަނެވ ހައްދަވާފައިވާ ނަރަކައަކީ ުސވަރުގެއާއި  

.ެ ނުވެއެވ ް ފަނާވުމެއ ފަހަރެއްގައިވްެސ .ެ ދެމިހުންނާނެތެވ ް އަބަދަށ

َتْجِري َجنَّاٍت ُيْدِخْلُه َصاِلحًا َوَيْعَمْل ِبٱِهللا ُيْؤِمن ﴿َوَمن ވަޙީކުރައްވަނީ:

(سورة ِرْزقًا﴾ َلُه ٱُهللا َأْحَسَن َقْد أََبدًا َخاِلِديَن ِفيَهآ ٱَألْنَهاُر َتْحِتَها ِمن
ހެޔޮ އަދި ވާ اميان އަށް  تعاىل  اهللا  "އަދި  މާނައީ: الطالق:١١) 
އޭގެ  .ެ ވައްދަވާނެތެވ ް ުސވަރުގެތަކަށ ު اهللا تعاىل އެމީހަކ ާ ޢަމަލުކުރާމީހ
ް އަބަދަށ އެތާގައި ް އެމީހުނ .ެ ހުންނާނެއެވ ާ ހިނގަހިނގ ް ކޯރުތައ ދަށުގައި

".ެ ދެއްވާނެތެވ رزق ަ ފުރިހަމ ް އެމީހަކަށ اهللا تعاىل .ެ ދެމިތިބޭނެތެވ
أََبدًا ِفيَهآ َخاِلِديَن َسِعريًا َلُهْم َوَأَعدَّ ٱْلَكاِفِريَن َلَعَن ٱَهللا ﴿ِإنَّ  

ٰيَلْيَتَنآ ٱلنَّاِر َيُقوُلوَن ِفي ُوُجوُهُهْم ُتَقلَُّب َيْوَم َنِصريًا َوَال َولِّيًا َيِجُدوَن الَّ
މާނައީ:  األحزاب:٦٤-٦٦)  (سورة ٱلرَُّسوَال﴾ َوَأَطْعَنا ٱَهللا َأَطْعَنا 
އަދި  .ެ ލެއްވިއެވ ް ލަޢުނަތ ް ކާފިރުންނަށ تعاىل  اهللا  .ެ "ަޝއްކެއްނެތެވ

ް އިަލފާނ (جهّنمގެ) އެމީހުންނަށްޓަކައި ހުޅުފަޅައިގެން އަނދައަނދާހުންނަ
.ެ ދެމިތިބޭނެއެވ ް އަބަދަށ ެ އަބަދުގ އެތާގައި ް އެމީހުނ .ެ ކުރެއްވިއެވ ތައްޔާރު

އެދުވަހަކީ .ެ ނުދެކޭނެއެވ ު މީހަކ ެ އެހީތެރިވާނ އެކުވެރިޔަކު، ް އެމީހުނ އަދި

.ެ ދުވަހެވ ެ ފުރޮޅޭނ މިފުށަށް) ް (އެފުށ ް މޫނުތައ ެ އެމީހުންގ އިަލފާނުގައި

ެ. (ހިތާމައިގެ) ހަލާކެވ އޭ އަހުރެމެންނަށް ހުރި .ެ އެމީހުން ބުނާނެއެވ އަދި

رسول އާއަށް تبع ެ ކިޔަމަންވ ް އަށ تعاىل اهللا ް އަހުރެމެނ ބޮޑުކަމާއެވެ!

ވީނަމައެވެ!

ހުރިކަމުގައި  ެ ުސވަރުގ ް ބަޔަކަށ އެހުރިހާ ް އަހުރެމެނ އަދި  

ުސއްނަތުގައި ެ bގ اهللا قرآن އާއި رسول ކީރިިތި އެއީ .ެ ހެކިވަމެވ

ނުވަތަ މީހުނާއި ވެފައވާ ް ބަޔާނ ވަންތަވެރިންކަމުގައި ެ ުސވަރުގ އެބަޔަކީ

ހާމަކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ް ިސފަތައ ެ ވަންތަވެރިންކަމުގ ެ ުސވަރުގ

.ެ އަހުލުވެރިންނެވ ެ ިސފަތަކުގ

ވަންތަ  ެ ުސވަރުގ ު ނަންފުޅާއެކ ެ b އެބޭފުޅުންގ اهللا رسول  

عمر الصديق، أبوبكر ތެރޭގައި ެ ބޭކަލުންގ ހެކިދެއްވެވި ވެރިންކަމުގައި

عنهم  اهللا طالب رضى أىب بن عّفان ، على بن عثمان اخلّطاب، بن
ެ ުސވަރުގޭގ އެކަލޭގެފާނު ފިޔަވައި ް މިބޭފުޅުނ އަދި .ެ ހިމިެނވަޑައިގަނެއެވ

.ެ ހިމެނެއެވ ބޭފުޅުންވްެސ ދެއްވެވި ޚަބަރު އުފާވެރި

ިސފިަލބިގެންވާ  ިސފައިން ެ ވަންތަވެރިންކަމުގ ެ ުސވަރުގ އަދި  

އެއީ .ެ ބައެކެވ ހިމެނޭ ވަންނާނެކަމުގައި  ުސވަރުގެ  ބަޔަކީ ެ ކޮންމ

 .ެ ކޮންމެمؤمن އަކާއި تقوى ވެރިއެކެވ
ކަމުގައި  ވެރިން ނަރަކަވަންތަ އެބަޔަކާމެދު ހަމައެފަދައިން  

ހުރިހާ ހެކިދޭ ުސއްނަތުގައި ެ bގ اهللا رسول އާއި  قرآن  ކީރިިތި

 .ެ ހެކިވަމެވ އަހުރެމެންވްެސ أهل ވެރިންކަމުގައި ެ ނަރަކައިގ އެއީ ް އެނެމެނ

ާ ބަޔާންވެެގެންވ ިސފަތައްކަމުގައި ެ ވަންތަވެރިންގ ަ ނަރަކ ު އެއާއެކ

އަހުލުވެރިން ެ ނަރަކައިގ މީހުނީވްެސ ާ ިސފިަލބިގެންވ ް ިސފަތަކުނ

ް ނަނ ެ އެބައެއްގ ވެރިންކަމުގައި ނަރަކަވަންތަ ް މިގޮތުނ .ެ ހެކިވަމެވ ކަމުގައި

حلىي ފަދަ  عمروبن أبوهلب، ތެރޭގައި ެ މީހުންގ ާ ބަޔާންވެގެންވ ެ ހާމަވ

ް ިލބިގެންވުމުނ ަ ިސފ ެ ނަރަކަވަންތަވެރިކަމުގ އަދި .ެ ހިމެނެއެވ ް މީހުނ

ތެރޭގައި ެ މީހުންގ ާ ކަނޑައެޅިގެންވ ވެރިންކަމުގައި جهّنم އާއިގެ أهل އެއީ

.ެ ހިމެނެއެވ ން مشرك ންނާ منافق ާ ކާފިރުންނ

إمتحان  ކުރިމަތިވާނެ  ް އިނާްސނަކަަށ ެ ކޮންމ އަދި قرب ގައި  

ުސވާލުތަކަކީ ެ އ .ެ ވަމެވ إميان ް އަހުރެމެނ ުސވާލުތަކާމެދުވްެސ ެ ގ

ކޮބައިކަމާ، އަކީ نىب އަދި  އާާއި دين  ކޮބައިކަމާ  އަކީ رّب  ެ އޭނާގ

مؤمن  ް ުސވާލުތަކަށ ެ އ .ެ ުސވާލުތަކެވ އަންނަ ް މިކަންކަމާގުޅޭގޮތުނ

ِبٱْلَقْوِل ٱلثَّاِبِت آَمُنوْا ٱلَِّذيَن ٱُهللا ﴿ُيَثبُِّت .ެ ޖަވާބުދޭނެއެވ ް ފުރިހަމައަށ ް ނ

"حّق މާނައީ: (٢٧ إبراهيم: (سورة ْنَيا َوِفي ٱآلِخَرِة﴾ ٱلدُّ ٱْلَحَياِة ِفي
ެ ދިުނޔޭގ ން اهللا تعاىل مؤمن ބުނުންމަތީ، (شهادةގެ ދެكلمة) ބްަސ

އެގޮތުގެމަތީގައި ގައިވްެސ آخرة އަދި .ެ ާސބިތުކުރައްވާނެތެވ ދިރިއުޅުމުގައި

اهللا އަކީ رّب ެ އަހުރެމެންގ .ެ ބުނާނެއެވ ން مؤمن ".ެ ބައިތިއްބަވާނެތެވ

b އަކީ حمّمد نىب ެ އަހުރެމެންގ އަދި .ެ އެވ إسالم ދީނަކީ .ެ އެވ تعاىل
.ެ ނޭގެެއެވ ް ެ. އަހަންނަަކަށ ބުނާނެއެވ ޖަވާބުގައި منافقން ާ ކާފިރުންނ .ެ އެވ

.ެ އެގޮތަށްބުނެ އުޅުނީމެވ އަހަރެންވްެސ .ެ އަހަމެވ ބައެއްމީހުން ބުނާތީ

ހުރިކަމުގައި ް ތައ نعمة ް ންނަށ مؤمن ގައިވްެސ قرب އަދި   

َسالٌم ََيُقوُلوَن َطيِِّبني َتَتَوفَّاُهُم ٱْلَمۤالِئَكُة ﴿ٱلَِّذيَن .ެ ވަމެވ إميان ް އަހުރެމެނ
ކާފިިރުކަމާ   (٣٢ (النحل: َتْعَمُلوَن﴾ ُكْنُتْم ِبَما ٱْلَجنََّة ٱْدُخُلوْا َعَلْيُكُم 
ހިނދު ާ ހިއްޕަވ ފުރާނަ ެ މީހުންގ ާ ވެގެންވ މުޑުދާރުކަމުން) طاهر ެ شرك ގ
ް ަސލާމަތްކަނ ް މައްޗަށ ެ ކަލޭމެންގ .ެ ވިދާޅުވާނެއެވ ް ބެއިކަލުނ مالئكة
ުސވަރުގެއަށް  ް ކަލޭމެނ ް عمل އާއިގެނ ކޮށްއުޅުނު ް ކަލޭމެނ .ެ ހުއްޓެވ

.ެ ހުއްޓެވ ވަންނަ

 .ެ ެ عذاب ިލބޭނެއެވ ކައްވަޅުގ ް ކާފިރުންނަށ އިަނޔާވެރިންނާ  

َوٱْلَمۤالِئَكُة ٱْلَمْوِت َغَمَراِت ِفي اِلُموَن ٱلظَّ ِإِذ َتَرۤى ﴿َوَلْو ވަޙީކުރައްވަނީ:

ِبَما ٱْلُهوِن َعَذاَب ُتْجَزْوَن  ٱْلَيْوَم أَْنُفَسُكُم َأْخِرُجۤوْا أَْيِديِهْم  َباِسُطۤوْا
َتْسَتْكِبُروَن﴾ آَياِتِه َعْن َوُكْنُتْم ٱْلَحقِّ َغْيَر ٱِهللا  َعَلى َتُقوُلوَن ُكنُتْم

ަސކަރާތުގައި  ެ މަރުގ "އިަނޔާވެރިން މާނައީ: األنعام:٩٣)  (سورة
مالئكة  ު އޭރ ބައްލަވާލެއްވޭނަމަ ް އެމީހުންނަށ ް ކަލޭގެފާނަށ ް ވިަނކޮށ

އަތްޕުޅުތައް  ެ އެބޭކަލުންގ عذاب ދެއްވުމަށް) ް (އެމީހުންނަށ ް ބޭކަލުނ

نفس  ެ ކަލޭމެންގ (.ެ (ވިދާޅުވާނެތެވ .ެ ވާނެތެވ ް ދައްމަވާލައްވައިގެނ
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ް ނ عذاب ިނކަމެތިކޮށްފިަނވި ް ކަލޭމެނަށ މިއަދު .ެ ނެރޭށެވ ް ތައ

ް ނޫނ حّق ް ކަލޭމެނ ް އަށ خالف ާ އ تعاىل اهللا އެއީ .ެ ަސޒާދެވޭނެއެވ

آية  ެ ކަލޭމެން އެކަލާނގ އަދި .ެ ަސބަބުންނެވ ެ ވާހަކަތައް ދައްކާއުޅުމުގ

ގުޅޭ އެތައްބައިވަރު ާ މިކަމ ެ." އަދި ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެގެން ވީމުއެވ ތަކާމެދު

މައްޗަށް  ެ ެ. مؤمن ންގ ވެއެވ ް ދެނެވަޑައިގެނ حديث ތައް علم ވެރިން
ު ކަންތައްތަކާމެދ މިވާ ބަޔާންވެފައި ް ގުޅިގެނ އާ فرض ވެގެންވަނީ غيب
އެއްވްެސ  ވާގޮތުގެމަތިން ުސއްނަތުގައި ެ قرآن އާއި رسول އާގ ކީރިތި

ެ ކަންކަމުގ ާ ފެންނަމުންދ ދިުނޔެއިން އަދި .ެ އީމާންވުމެވ ަޝއްކަކާނުލައި

قياس  ކަންތައް  އަންގަވާފައިވާ ް ހިނގާނެކަމަށ ގައި غائب  ް މައްޗަށ

ް ކަންތައްތައ ާ ދިުނޔޭގައި ހިނގަމުންދ ެ. އެގޮތަކީ ނޫޅުމެވ ާ ދެކޮޅުހަދ ް ކޮަށ

ކުރުމަކީ  قياس  ކަންތައް  ވާރިދުވެފައިވާ ް ހިނގާނެކަމަށ ގައި آخرة 
ވަރަށް  ދެމެދު آخرة އާ ދިުނޔެއާއި އެއީ .ެ ނުވާތީއެވ ް ކަމަކަށ އެކަށޭނަ

املستعان واهللا .ެ ތަފާތުވާކަމަށްޓަކައެވ ު ބޮޑ

فصل ހަތްވަނަ
ް މިންވަރަށް އިމާންވުނ

ެ. عامل  އިމާންވަމެވ ް ނުބައިމިންވަރަށ ހެއުމިންވަރާއި ް އަހަރުމެނ  

اهللا تعاىل ގެ علم  ވާނޭކަންތައްތަކީ ާ ވާކަންތަކ ހިގާދިޔަހާކަމަކާއި ތަކުގައި

.ެ ިނމޭކަންތަކެވ ް އެއްގޮތަށ އާ حكمة ެ ފުޅުގައިވާ އެކަލާނގ

.ެ ބައިގެމައްޗަށެވ ހަތަރު (4) ހަމަޖެހިފައިވަނީ ު މިންވަރުފުޅ  

.ެ ޢިލްމެވ ބަަޔަކީ ފުރަތަމަ

ވާނޭހާކަންތައްތަކަކީ ވާކަންތަކާ، ވީހާކަންތަކާ، އަކީ އަހުރެމެންގެ إميان  

އެއްގޮތްވާ  ާ ފުޅ علم  ެ އެކަލާނގ ިނޔާގައިވާ ެ أذلގ ެ تعاىلގ اهللا 
.ެ ކަންތައްކަމެވ ދެނެވޮޑިގަތުމުގައިވާ ެ އެކަލާނގ ް އެކަނ ގޮތުގެމަތިންހިނގާ،

ިލބިވޮޑިގަތް علم އެއް  ް އެކަލާނގެއަށ ް ފަހުނ علم ފުޅަކީ ެ ގ تعاىل اهللا
ިސފަފުޅެއްކަމުގައި  حاصل ވި ު ނުވުމަށްފަހ ް ދެނެވޮޑިގެނ އެބަހީ .ެ ނޫނެވ

ެ ވުމަކަށް ހަނދުމަފުޅުނެތުމެއްނުވ ާ އަދިއެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވ .ެ ނުވުމެވ

.ެ ިނމުމެއްނުވެއެވ އަދި ް ފެށުމެއ ް ޢިލްމުފުޅަށ ެ އެކަލާނގ .ެ އެވ

.ެ ިލޔުމެވ ބައަކީ ދެވަނަ

ކަންތައްވަނީ  ާ ވާނެހ ް ޖެހެންދެއ قيامة އާ އަކީ إميان ެ      އަހުރެމެންގ
 .ެ ެ. وحى ކުރެއްވިއެވ ިލއުއްވާފައިވާކަމެވ اْلَمْحُفْوُظ ގައި اهللا تعاىل اَللَّْوُح
ِكَتاٍب ِفي ٰذِلَك ِإنَّ َوٱَألْرِض َمآِء ٱلسَّ ِفي َما َيْعَلُم ٱَهللا َأنَّ َتْعَلْم ﴿أََلْم

"އުޑުތަކާއި  މާނައީ:  (٧٠ (سورة احلج: ﴾ َيِسٌري ٱِهللا َعَلى  ٰذِلَك ِإنَّ
ދެނެވޮޑިގެންވާކަން،  تعاىل  اهللا  ް ހަމަކަށަވަރުނ ް ބިމުގައިވާހާކަމެއ

.ެ ަޝއްކެއްނެތެވ ނުކުރެވޭހޭ؟) (خيال އެނގިވަޑައިގެންނުވޭހޭ؟ ް ކަލޭގެފާނަށ
 .ެ ވެއެވ ިލޔެވިގެން) احملفوظ ގައި (لوح އާދެ! ފޮތުގައި ް މިހުރިހާކަމަކަމެއ

".ެ ކަމެކެވ ު ފޭަސހަފުޅ ް އަށ تعاىل މިހުރިހާކަމަކީاهللا .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ

.ެ ކުރެއްވުމެވ އިރާދަ ބައަކީ ތިންވަނަ

ހިގާހާކަމަކީ  ބިމުގައި ާ އުޑުތަކ އަކީ إميان  އަހުރެމެންގެ   

.ެ ކަންތައްކަމެވ ާ ގޮތުގެމަތިންހިގ ާ އެއްގޮތްވ ާ އިރާދަފުޅ ެ تعاىلގ اهللا 
تعاىل  اهللا  .ެ ނުވާކަމެވ ނުލާ، ާ އިރާދައ ެ އެކަލާނގ ް އެއްވްެސކަމެއ

ކަމަކީ ެ ކޮންމ އިރާދަނުކުރެއްވި  .ެ ވާހުއްޓެވ ް ކޮންމެކަމެއ އިރާދަކުރެއްވި 

.ެ ކަމެކެވ ެ ނުހިގާނ

.ެ ހެއްދެވުމެވ ބައަކީ ހަތަރުވަނަ

خالق  ެ ކޮންމެއެއްޗެއްގ އީ تعاىل اهللا އީމާނަކީ  ެ އަހުރެމެންގ  

ُكلِّ َعَلٰى َوُهَو َشْيٍء ُكـلِّ َخاِلُق ﴿ٱُهللا .ެ ރްަސކަލާނގެކަމެވ ވަންތަ

الزمر:٦٢- (سورة  َوٱَألْرِض﴾ َماَواِت ٱلسَّ َمَقالِيُد لَُّه َوِكيٌل َشْيٍء
ވަންތަ  خالق  ހެއްދެވި ް ކޮންމެއެއްޗެއ تعاىلއީ "اهللا  މާނައީ:   (٦٣
.ެ އެވ وكيل ާ ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗށްވ އެކަލާނގެއީ .ެ ރްާސކަލާނގެއެވ

".ެ ހަމައެކަލާނގެއަށެވ ތަޅުދަނޑިތައްވަނީ ެ ބިމުގ ާ އުޑުތަކ

ެ މިންވަރުފުޅުގ ް މިހުރިހާކަމެއ ާ ހިނގ حضرةން ެ تعاىلގ اهللا   

ދެކެވޭ  ް ފަރާތުނ ެ އަޅުތަކުންގ އަދި .ެ شامل ވެގެންވެއެވ ާ މިހަތަރުބައިގ

اهللا تعاىل ގެ  ކަންތައްތަކީ ދޫކޮށްލާ ް އަދި ނުކޮށ ާ ކުރެވޭކަންތަކ ާ ވާހަކަތަކ

 .ެ ކަންތައްމެއެވ ާ އެކަލާނގެ حضرة ިލޔެވިގެންވ .ެ علم ފުޅުގައިވާކަންތަކެވ
އެކަމެއް  ް އިރާދަކުރައްވާ އެދިވޮޑިގަތުމުނ ް اهللا تعاىل އެކަމަކަށ ެ ދެންފަހ
َيْسَتِقيَم َأن  ِمنُكْم َشآَء  ﴿ِلَمن .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ .ެ ހަމަޖެހެނީއެވ އުފެދި

التكوير:٢٨-٢٩)  (سورة َربُّ ٱْلَعاَلِمَني﴾ ٱُهللا َيَشآَء َأن ِإالَّ َتَشآُءوَن َوَما
.ެ އެކަންހުއްޓެވ ް އެދޭމީހަކަށ ް ހިގުމަށ ް ީސދާމަގުނ ެ "ކަލޭމެންކުރ މާނައީ:

ް އެދިވޮޑިގަންނަވާކަމެއ ެ ރްަސކަލާނގ ާ ބޮޑުކުރައްވ ާ ހައްދަވ ު އެކަމަކ

ِكنَّ ـٰ َوَل ٱْقَتَتُلوْا َما ٱُهللا َشآَء ﴿َوَلْو .ެ ނޭދެވޭހުއްޓެވ ް ކަލޭމެނަށ މެނުވީ

تعاىل  اهللا  "އަދި  މާނައީ: البقرة:٢٥٣)  (سورة ُيِريُد﴾ َما َيْفَعُل ٱَهللا
ް ހަނގުރާމަކޮށ ާ އަނެއްބަޔަކ ު އެއްބަޔަކ ް އެބައިމީހުނ ވޮޑިގެންފިނަމަ އެދި

ެ އެކަލާނގ ް ކަންތައ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ تعاىل اهللا ު އެކަމަކ .ެ ނޫޅުނީހެވ

َيْفَتُروَن﴾ َوَما  َفَذْرُهْم  َفَعُلوُه َما ٱُهللا  َشآَء ﴿َوَلْو ".ެ ކުރައްވަނީއެވ

އެމީހުން  އެދިވޮޑިގަތްނަމަ "اهللا تعاىل  މާނައީ: األنعام:١٣٧) (سورة
ް ހެދުމަށ ު ހަދާބުހުތާންދޮގ ް އެމީހުނ އަދި އެމީހުނާ ާ ވީމ .ެ އެކަންނުކުރީހެވ

(سورة الصافات:٩٦)  َتْعَمُلوَن﴾ َوَما ﴿َوٱُهللا َخَلَقُكْم .ެ ދޫކޮށްލައަވާށެވ

سبحانه اهللا ހެއްދެވީ ް ކަލޭމެންކުރާކަންތައ އަދި "ކަލޭމެނާ މާނައީ:

ނަމަވްެސ اهللا تعاىل  .ެ މިފަދައިންނަވ ކަންހުރީ حقيقة ގައި ".ެ އެވ وتعاىل
ދެއްވިކަމުގައި  قدرة ވްެސ އަދި އާއި اختيار ް އަޅުތަކުންނަށ ެ އެކަލާނގ

މަތިން  ެ قدرة ގ ާ އ إحتيار އެދެއްވި ާ ވީމ .ެ އިމާންވަމެވ ް އަހުރެމެނ

 .ެ ކަންތައް ކުރނީއެވ

قدرة ާ އ إحتيار މިދެއްވި تعاىل اهللا އިނާްސނާއަށް   

دليل ކުރާ  މައްޗެށް  ެ އަންނަކަމުގ ް وجود އަށ ް ކަންތައ ާ އޭނާކުރ ން

.ެ دليلތައްވެއެވ ވަރަށްގިނަ
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(سورة ﴾ ِشْئُتْم أَنَّٰى َحْرَثُكْم ﴿َفْأُتوْا ކުރައްވަނީ:  وحى   (1)

ވާތަނަށް)  ް (مجاع ވުމަށ ް ދަނޑަށ ެ "ކަލޭމެންގ މާނައީ: البقرة:٢٢٣)
َأَراُدوْا ﴿َوَلْو .ެ ވަޙީކުރެެއްވިއެވ އަދި ".ެ އަންނާށެވ ް އެދޭގޮތަކަށ ް ކަލޭމެނ

އެމީހުން  "އަދި التوبة:٤٦) މާނައީ: (سورة ًة﴾ ُعدَّ َلُه وْا ٱْلُخُروَج َألَعدُّ
އެކަމަށްޓަކާ  އުޅުނުނަމަ ް ކޮށްގެނ قصد  ް ިނކުތުމަށ (ހަނގުރާމައަށް)

.ެ ކުރީހެވ ތައްޔާރު ާސމާނު (ބޭނުން)

ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ  َاْإلِْتَيان (އައުން) ގައި آية ފުރަތަމަ   

ހިމަނުއްވާފައިވަނީ  ް ތައްޔާރުކުރުނ آية ގައި ދެވަނަ .ެ އެދޭގޮތެއްގެމައްޗަށަވ

.ެ މައްޗަށެވ ެ އިރާދައިގ

އެކަމުގެ  ކުރައްވައި هنى  އާއީ أمر ް އިނާްސނުންނަށ تعاىل اهللا  (2)
އެމީހުނަށް  ާ ެ. ވީމ ހައްދަވާފައެވ (تكليف ިލބިގެންވާމީހާ) ކަމުގައިވަނީ
ހިނެނޭނީ ް ދެއްވުނ تكليف މި ނުވާނަމަ ދެއްވާފައި اختيار ާ އ قدرة
އެއީ اهللا .ެ تكليف ދެއްވިކަމުގައެވ ެ ނުވާކަމެއްގ ކުޅަދާނަ ް އެކަމެއްކުރުނ

އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ އޯގާވެރިކަމާ އަދި އާ ފުރިހަމަ حكمة ެ تعاىل ގ
﴿َال ބްަސފުޅުގައިވަނީ  وحى  ެ އެކަލާނގ .ެ އިދިކޮޅުކަމެކެވ ޚަބަރާއި

"އެއްވްެސ  البقرة:٢٨٦) މާނައީ: (سورة ُوْسَعَها﴾ ِإالَّ َنْفسًا ٱُهللا ُيَكلُِّف
އިތުރަށް اهللا تعاىل  ެ މިންވަރަށްވުރ ކުޅަދާނަ ް އެنفس އަށ ް އަކަށ نفس

 .ެ ނުދެއްވައެވ ް تكليف އެއ
ނުބައި عمل  (3) ހެއުކަންތައް ކުރާމީހުނަށް ثناء އާއި تعريف އަދި
އެދެބައި .ެ ހުއްޓެވ ް ހުތުރުކަނ ާ ނޭދެވޭކަމ ެ އެކަމުގ ް މިހުނަށ ާ ތައްކުރ

حق އާ ثواب އާއި عذاب ހުރިކަމުގެ دليل ތައް  ް އެކަމަށ ް މީހުނަށ

ިލބިފައިވާ اختيار ާ ނުވާކަމ ް ވެގެނ جمبور ް އަޅުތަކުނ ހާމަކުރަނީވްެސ

.ެ މައްޗަށެވ ެ ކަމުގ

އިޚްތިޔާރުއާ  ެ އެމީހުންގ ް ކުރާޢަމަލުތައ ް އަޅުތަކުނ  

مدح  ް ކުރާމީހުނަށ ް ހެއުޢަމަލ ބިނާވެގެންނުވާނަމަ ް އިރާދައިގެމައްޗަށ

އަދިނުބައި  .ެ ވާހަކައެކެވ ބޭކާރު تعريف އާ نعمة ިލބޭނެވާހަކައަކީ އާއި

 .ެ އިަނޔާއަކަށެވ ވާނީވްެސ ް މިހުނަށް عذاب ދެއްވުނ ޭ عمل ކޮށްއުރެދ
 .ެ ވޮޑިގެންވެއެވ ެ ހްުސދުރުވ ް ހުރިހާކަމަކުނ ىل އެފަދަ وتعا سبحانه اهللا

މިދަންނަވާ  ފޮނުއްވެވުމުގެ مقصد ވަނީ ް رسول ބޭކަލުނ اهللا تعاىل، (4)
َعَلى  لِلنَّاِس َيُكوَن  لَِئالَّ َوُمنِذِريَن ِريَن ﴿مَُّبشِّ .ެ ވެގެނެވ بيان ގައި  آية 
"(އެންމެހާ) މާނައީ: النساء:١٦٥) (سورة ٱلرُُّسِل﴾  َبْعَد ٌة ُحجَّ ٱِهللا 
އުފާވެރި (ހެއުކަންތައްކުރާމީހުނަށް) ފޮނުއްވެވީ (اهللا تعاىل) ް ރޫަސލުބޭކަލުނ

އެއީ .ެ ދެއްވުމަށެވ ޚަބަރު ބިރުވެރި ް މީހުނަށ ާ ކަންތައްކުރ ނުބައި އަދި

މީްސތަކުން  اهللا تعاىل حضرة ގައި ު ފޮނުއްވެވުމަށްފަހ ް ރޫަސލުބޭކަލުނ

".ެ ޓަކައެވ ް ނުވުމަށ ް އެއ حّجة އެއް دليل އެއްވްެސ ދައްކާނޭ

ބޭރުގައިވާ اختيارން އެމީހުންގެ  ް عمل ތައ އަޅުންކުރާ  އަދި  

ދެއްކޭކަށް  دليل  އާއި حّجة ް ފޮނުއްވެވުމަކުނ ް رسولނ ަ ކަމެއްނަމ

.ެ ތަނެއްނެތެވ ް ބުނާކަށ ޭ ނޯންނާނެއ

ް އަދިނުކޮށ ާ ކުރުމ ް އެކަމެއ ކުރާމީހަކުވްެސ ް ކޮންމެކަމެއ (5)

ާ އެކަމެއްކުރުމ ާ ކަމެއްނުވާކަމ جمبور ެ ވައްތަރެއްގ އެއްވްެސ ދޫކޮށްލުމުގައި

.ެ ކުރެއެވ إحساس ތިމާއީ މިިނވަނެއްކަމުގައި ނުކުރުމުގައި

އިރާދައިގެމަތިން  އާއި قصد  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  އިނާްސނާ   

ދޫކޮށްލާ ް ނުކޮށ ދަތުރުކުރުމާ  ގްޮސއައިްސވެ  ތެދުވެއިީށނދެވެ، 

ް ނުކޮށ އެކަންކުރުމާއި ު އެމީހަކ މިހުރިހާކަމެއްކުރުމުގައި .ެ ހަދައެވ

މީހެއްކަމުގައި ާ ވެގެންވ މަޖްބޫރު ް ފަރާތަކުނ ް އެހެނ ް މައްޗަށ ެ ދޫކޮށްލުމުގ

ދެވަނަ ކަންތަކުގައި ާ ތިމާކުރ ކޮންމެމީހަކީވްެސ .ެ ނުކުރެއެވ ް އިޙާްސެސއ

ު ފަރަގ މެދު ާ ކުރުމ إختيارން އަމިއްލަ ާ ކޮށްގެންކުރުމ جمبور ް ފަރާތަކުނ

ެ ކުރެވިފައިވާޙުމްތަކުގ (އިނާްސނާއަށް) ް ހަމަމިފަދައިނ .ެ ކުރެވިދާނެމީހެކެވ

 .ެ ފަރަގުކުރައްވާފައެވ ކަންތައް شريعة ވަނީ ާ عمل ތަކ ޭ ކުރެވ ް ނ اعتبار
ް ވެގެނ جمبور އިނާްސނާ ތަކާމެދު حّق اهللا تعاىل ގެ  މިކަމަށްޓަކައި

 .ެ معاف ކުރައްވައެވ ެ އެކަލާނގ ް ކުރާކަންތައްތައ

ކުރައްވާފައިވާ  މިންވަރު ް ފާފަކުރާމީހުނ އުރެދި ް        اهللا تعاىل އަށ
 .ެ ތަނެއްނެތެވ ް ބުނެއުޅޭކަށ އެއްކަމުގައި دليل  އެއީ تقدير ެ ގޮތޭބުނ

ާ އެކަންކުރުމ ހިނދު މައްޗަށްއަރައިގަންނަ ެ އުރެދުމެއްގ އެފަދަ އެގޮތަކީ

ް ކުރުމަށ ް އެފަދަކަމެއ .ެ އޭނާއަށިްލބިގެންވެއެވ އިޠްތިޔާރު ެ ނުކުރުމުގ

ިލއްވާފައިވަނީ ތަޤްދީރުގައި އޭނާއާމެދު ް އިނާްސނާއަށ ލާހިނދު ކުރިމަތި

وجود އަށް  ް އެއްވްެސކަމެއ އެގޮތަކީ .ެ އެނގިގެންނުވެއެވ އެގޮތްކަމުގައި

ނުވަތަ  ް ގޮތްކަނ ިލއުއްވާފައިވާ ގައި تقدير  އެކަމަކީ އައުމުގެކުރީގައި

َتْدِري ﴿َوَما .ެ ނުދަނެއެވ ހަމައެކަކުވްެސ ފިއަވައި تعاىل اهللا ް ނޫންކަނ
"އެެއްވްެސ  މާނައީ: لقمان:٣٤)  (سورة  َغدًا ﴾ َتْكِسُب مَّاَذا َنْفٌس
".ެ ނުވެއެވ ް އެނގިގެނ ް ކޮންކަމެއްކަނ ކުރާނީ ާ މާދަމ އޭނާ ް އިނާްސނަކަށ

އެކަންކުރުމާ  ކުރިމަތިލާހިނދު ް ކަމެއްކުރުމަށ ެއިނާްސނާ ދެންފަހ  

ދަލީލެއްކަމުގައި  ހިނދު ވެރިވާ ُعذر  ް ނޭގޭކަމެއ ް އެެއްކަނ ة ُحجَّ ު މެދ

اهللا ަޝއްކެއްނެތި އެއްވްެސ .ެ ތޯއެވ ް ކިހިނަކުނ ހުށަައަޅަނީ ް އެކަނ

﴿َسَيُقوُل ވަޙީކުރައްވަނީ.  .ެ ކުރައްވާފައެވ ބާޠިލް ް އެކަނ ވަނީ تعاىل 
َشْيٍء ِمن آَباُؤَنا َوَال َحرَّْمَنا َوَال َأْشَرْكَنا َمآ ٱُهللا َشآَء َلْو َأْشَرُكوْا ٱلَِّذيَن
مِّْن ِعنَدُكم َهْل ُقْل َبْأَسَنا َذاُقوْا َحتَّٰى َقْبِلِهم ِمن ٱلَِّذيَن َب َكذَّ َكٰذِلَك
َتْخُرُصوَن﴾ (سورة َإالَّ أَنُتْم َوِإْن نَّ ٱلظَّ ِإالَّ َتتَِّبُعوَن ِإن لََنآ َفُتْخِرُجوُه ِعْلٍم

تعاىل  اهللا   .ެ ބުނާނެތެވ ް ކުރާމީހުނ "ِشْرُك  މާނައީ: األنعام:١٤٨)
شرك ް ކާފަބައިނ ެ އަހުރެމެންގ އަދި އަހުރެމެނާ ނަމަ ާ އެދިވޮޑިގަންނަވ

.ެ ނޫޅުނީމުހެވ ް ކޮށެއ حرام ް އެއްޗެއ ެ. އަދި އެއްވްެސ ނޫޅުނީމުއެވ ް ކޮށ

عذاب  ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ މީހުންވްެސ ެ ކުރީގ ެ އެމީހުންގ މިފަދައިން

ކަލޭގެފާނު .ެ ދޮގުހަދާފައެވ ވަނީ ް ިލބިއްޖައުމަށްދާނދެނ ަ ރަހ ެ ގ

ް ަސނަދެއ އެއްވްެސ (ކަމަކާގުޅޭ) ގާތުގައި ެ ކަލޭމެންގ ވިދާޅުވާށެވެ!

ް އަހުރެމެންނަށ ވަނީނަމަ ް ޢިލްމެއ ް ަސނަދެއ އެފަދަ ެ ފަހ ވޭހޭ؟ ް ޢިލްމެއ

.ެ ވެނޫޅެއެވ تبع ާ ނޫންކަމަކ ް ހީކުރުނ އެމީހުން  ދައްކަބަލާށެވެ!  ެ ނެރ
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ު ދައްކާބަޔަކ ަ ވާހަކ ު ދޮގ މަތިން އަންދާޒާއެއްގެ  ޚިޔާލާ ހަމައެކިަނ

".ެ ނުވެއެވ ް ކަލޭމެނ ނޫނީ ކަމުގައި

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުރެދޭ މީހުނަށް އަހުރެމެން  ެ تقدير ގ (1)
ނޫޅެނީ ެ ކިޔަމަންވ ް ޢަމަލުކޮށ ހެޔޮ  ކަލޭމެން  ެ ފަހ .ެ ުސވާލުކުރަމެވ

ިލޔުއްވާފައިވަނީ  ިނޔާކުރައްވައި تعاىل  اهللا  ު ކަލެއާމެދ އެއީ ކީއްވެހޭ؟

ދެމެދު ާ އުރަދުމ ާ ކިޔަމަންތެރިކަމ އެގޮތަކީ ލަފާކޮށްގެންހޭ؟ މިފަދައިން

ް އެއްވްެސކަމެއ އެހެނީ .ެ ނުވެއެވ ް ފަރަގެއ އެއްވްެސ ބަލާއިރު ް މިގޮތުނ

.ެ ވެެގެންވާކަމަށްޓަކައެވ ހަމަހަމަ ެ ނޭގުމުގ ާ އެނގުމ ކުރީގައި ެ ވިެނމުމުގ

 .ެ ވިދާޅުވިއެވ ް ބޭކަލުންނަށ أصحاب  ،b اهللا رسول މިކަމަށްޓަކައި

ް ހުންނާނެތަނެއ ނަރަކައިން ުސވަރުގެއާއި ެމީހަކަށްވްެސ ެކޮންމ ކަލޭމެންކުރ

.ެ ދެންނެވިއެވ ް ބޭކަލުނ އެހިނދު أصحاب  .ެ ިނމިފައެވ ހަމަޖެހި ވަނީ

ް ޢަމަލުކުރުނ ް ބިނާކޮށ ް އެމައްޗަށ ހަމަޖެހިފައިވާތީ ް އެގޮތަށ ް ހުރިހާކަމެއ

.ެ b  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ اهللا رسول ޖަވާބުގައި ކީއްތޯއެވެ؟ ް ދޫކޮށްލުނ

ޭ ތަނާގުޅ އުފައްދަވާފައިވާ އެމީހަކަށްޓަކައި އެގޮތަކީ .ެ ނުހަދާށެވ ް އެހެނ

ފޭަސހަ  ހަމަޖެހި އެމީހުންނަށްޓަކައި توفيق ވްެސވަނީ ެ ކުރުމުގ ޢަމަލު

(خبارى ومسلم) .ެ ކުރައްވާފައެވ

ް އުރެދޭމީހުންނަށ ެ ބުނ ގޮތޭ ިނމިފައިވާ ހަމަޖެހި ގައި تقدير (2)
ކަނޑައަޅައި  ް ޢަޒުމ ް ދިއުމަށ ް مّكة އަށ ޭ ކަލ .ެ ބުނާނަމެވ ް އަހުރެމެނ

ދީފިނަމަ ޚަބަރު ު ކުރާމީހަކ އިތުބާރު ކަލޭ ް އެމީހަކަށ ް ިނންމާފައިވިަނކޮށ

ބިރުވެރި  ް ދަތުރުކުރުމަށ އެއްމަގަކީ .ެ އޮވެއެވ ް ދެމަގެއ ް ދިއުމަށ ް مكة އަށ
ް ނެތ ް ބިރުވެރިކަމެއ މަގަކީ ދެވަނަ .ެ މަގެކެވ ގެއްލުންހުރި ާ ނުރައްކ

ކަލޭ ް ޔަޤީނުނ ު އެހުމާއެކ ޚަބަރު ެ އ .ެ މަގެކެވ ފޭަސހަ އަދި ް އަމާނ

.ެ ފޭަސހަމަގެވ އަމާންއަދި  ް ބިރެއްނެތ އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ދަތުރުކުރުމަށް 

އެމަގު  ެ ބުނ ޭ އެނުރައްކާމަގ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ިލޔިެނމި ގައި تقدير 
ކަލެއަކީ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ ު އެމަގ .ެ ޔަޤީނެވ ް ނުކުރާނެކަނ އިޚްތިޔާރު

.ެ ޔަޤީނެވ ް ބުނާނެކަނ ު މީހަކ ެ ކޮންމ ހަމަބުއްދިވާ ކަމުގައި ް މޮޔައެއ

.ެ ބުނަމެވ ް އެމީހަަކަށ ް އަހަރެމެނ މިފަދައިންވްެސ އަދި (3)  

ް މާުސރައެއ ެ އެއްތަނެއްގ އެއިން ިލބިފައި ް މަަސއްކަތ ް ދެތާކުނ ް ކަލެއަށ

ް މަސއްކަތ ެ މާުސރައިގ ކުޑަ ބޮޑުނަމަ، ެ މާުސރައަށްވުރ ެ އަނެތްތަނެއްގ

.ެ ކުރާނެއެވ އިޚްތިޔާރު ް މަަސއްކަތ މާުސރިަލބޭ ބޮޑު ް އިޚްތިޔާރުނުކޮށ

ޢަމަލުތަކުގައި ާ އާޚިރަތަށްޓަކައި ކުރ ެ ބުނ ގޮތޭ ގައިވާ  ތަޤްދީރު ް ދެނ

ކީއްވެގެންހޭ؟ އިޚްތިޔާރުކުރަނީ ް ދެރަގޮތ

މިުސވާލުވްެސ ް އަހުރެނ ް އެފަދަމީހަކަށ އަދި (4)

ވެއްޖެއްޔާ ބައްޔެއްގައި  ޖިްސމާނީ ކޮންމެވްެސ ކަލޭ  .ެ ކުރާނަމެވ

އަދި .ެ ދަމުއެވ ް ގާތަށ ެ ޑޮކްޓަރެއްގ ކުރުމަށްޓަކައި ާ ބްޭސފަރުވ ް އެކަމަށ

.ެ ތައްޔާރުވަމެވ ކުރުމަށްވްެސ ް ކަންތައްތައ ވޭންދިެނވި އޮޕްރަޭޝންފަދަ

ް މައްޗަށ ެ ހިތުގ ާ ެ. ވީމ ބޭނުންކުރެއެވ ކެތްތެރިކަމާއެކު ހިތިބްޭސ އަދި

ް ަސލާމަތްވުމަށ ް އެކަމުނ ބައްޔާމެދު ާ ނުރައްކ ެ އުރެދުމުގ ވެރިވާ

اهللا އަކީ إميان ެ އަހުރެމެންގ އަދި ކީއްވެހޭ؟ ނުކުރަނީ ް މަަސއްކަތ

އެއްވްެސ  ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި ެ حكمة ވަންތަކަމުގ އާއި تعاىل ގެ رمحة
 b اهللا رسول .ެ ނުކުރާކަމެވ ް ިންސބަތ ް އެކަލާނގެއަށ ް ނުބައިކަމެއ

رُّ لَْيَس إِلَْيَك" "َوالشَّ .ެ ވެއެވ ގައި صحيح مسلم ކުރެއްވިކަމުގައި ް ޙަދީޘ

ވެގެން  ް ިންސބަތ ް އަށ ެ ތިމަަންރްަސކަލާނގ ް (رواه مسلم) ނުބައިކަނ
وجود ް އެކަނ ް ދަށުނ ެ حكمةގ ާ އ ެ.رمحة ގ تعاىل اهللا ެ. އެގޮތަކީ ނުވެއެވ
ހިމެނެނީ ް ނުބައިކަމަކަށ ބަލާއިރު ް ތެދުތެދަށ .ެ ހިމެނޭތީއެވ ް އައުނ ް އަށ

وجود ް ކިބައިނ ެ ތަކުންގ َخلق އެއީ .ެ ބަލާއިރުއެވ ް އަށ ނަތީޖާ ެ އެކަމުގ

.ެ އައުމުންނެވ ް އަށ

حسن ގެފާނަށް  ް ކާފަދަރިކަލުނ ެ އެކަލޭގެފާނުގ b اهللا رسول  

(الترمذي َقَضْيَت َشرََّما َوِقِنى ގައިވަނީ قنوت ދެއްވި އުގަންނަވައި

ނުބައިކަމުން  ެ ކަންތަކުގ ިނޔާކުރެއްވި ެ އިބަރްަސކަލާނގ وأبوداود) 
ކުރައްވާނދޭވެ! ރައްކާތެރި ާ މިއަޅ

ނަތީޖާއަށް  އެވަނީ ް ިންސބަތ ެ ނުބައިކަމުގ މިދުޢާގައި  

ބަލާއިރުވްެސ خالص ނުބައިކަމެއް  ް ނަތީޖާއަށ އަދި .ެ إعتبار ކޮށްފައެވ
އެހެން اعتبار  .ެ اعتبار އަކުންނެވ ވަކި ހިމެނެނީ ް ނުބައިކަމަކަށ .ެ ނުވެއެވ

ފާަސދަ ބިމުގައި ކަންކަމީ ބިރުވެރިކަންފަދަ ާ ފަގީރުކަމ ބަލާއިރު ް އަކުނ

އެެއީ  ބަލާއިރު ް نظر އަކުނ ް އެހެނ ނަމަވްެސ .ެ ކަންތަކެވ އުފެއްދުންފަދަ

 .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ تعاىل  اهللا  .ެ އިޙާްސްސކުރެވެއެވ ހެއޮކަންތައްކަމުގައި 

لُِيِذيَقُهْم ٱلنَّاِس أَْيِدي  َكَسَبْت ِبَما َوٱْلَبْحِر ٱْلَبرِّ ِفي ٱْلَفَساُد ﴿َظَهَر
މާނައީ:  الروم:٤١)  (سورة  َيْرِجُعوَن﴾ َلَعلَُّهْم َعِمُلوْا  ٱلَِّذي َبْعَض
ަސބަބުން އެއްގަމާއި ެ ކަންތަކުގ ކުރި ް އަތުނ ެ "މީްސތަކުން އެމީހުންގ

ެ عملގ ް ބައެއ އެމީހުންކުރި އެއީ .ެ ފެތުރިއްޖެއެވ ެ ފާޅުވ ފާަސދަ ކަނޑުގައި

ކަންތަކުން) (އެފަދަ އެގޮތަކީ .ެ ދެއްވުމަށްޓަކައެވ ް އެމީހުންނަށ ަސޒާ

ެ ކުރާމީހުންގ ް ވައްކަނ އަދި ".ެ ވުމަށްޓަކައެވ رجوع ވެ) (توبة ް އެމީހުނ
ް ރަޖަމުކުރުމަށ ް ޒިނޭކުރާމީހުނ ު ކައިވެންޏަކަށްފަހ ަސޒާއާއި ެ އަތްކެނޑުމުގ

.ެ َشّرއެެކެވ ިންސބަތްކުރާއިރު ް އެދެމީހުންނަށ ަސޒާއަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ

ެ ޒިނޭކުރާމީހާގ .ެ އަތްނެތުނީއެވ ެ ކުރާމީހާގ ް ވައްކަނ އެހެނީ .ެ ނުބައެކެވ

ް އަކުނ نظر ް އެހެނ ް އެކަނ ނަމަވްެސ .ެ ވަކިވަނީއެވ ހިަށގަނޑާ ފުރާނަ

ގައިވްެސ  حّق  ެ މީހެއްގ ެ ކޮންމ އެއިން ހިމެނެނީ އަެސޒާ ބަލާއިރު

.ެ މިންޖުވާތީއެވ ފާފައިން އެކުރި ް އެކަމުނ .ެ ކަމުގައެވ ް ކަމެއ ު ރަނގަޅ

އަދި  .ެ ނުކުރައްވައެވ ް އެކެއ ަސޒާ ެ اهللا تعاىل ދިުނޔެއާއި آخرة ގ އެހެނީ
ރަނގަޅު  އެއީ حّق ގައި ެ މީހުންގ ް އެނޫނ ބަލާއިރު ް އަކުނ نظر ް އަނެއ
 .ެ ވާތީއެވ ރައްކާތެރި ެ عّزة ަސލާމަތްވ މުދަލާއި ެ. އެއީ ކަމެކެވ ު ހެއ

                             (ނިުނމޭ)
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َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة نَِّة السُّ َواْلَجَماَعة ގެ َعِقْيَدة َأْهُل نَِّة السُّ  َأْهُل
حمّمد إسماعيل الشيخ فضيلة ތަރުޖަމާ:

- اهللا رحمه - العثيمين صالح بن حمّمد الشيخ فضيلة

ދަރުމައާގުޅޭ) ެ 2006 ގ (ޖެނުއަރީ

فصل އަށްވަނަ
ނަތީޖާ އާއި ފައިދާ ެ ގ މިعقيدة

عقيدة އޭގެ  އެކުލެވިފައިވާ  ް غطيم أصول އާއި قواعد ގެމައްޗަށ މި

މަތިވެރި  ް ވަރަށ ް އަށ عقيدة  ތިމާގެ  ބަލާއިރު ް އަށ مقصد  أصل
ެ އެކަލާނގ ާ ފުޅ اهللا تعاىل ގެ ذات އެހެނީ .ެ ހާމަވެއެވ ފައިދާހުރިނަތީޖާ

اهللا ހިތުގައި  އަޅާގެ  ް އީމާންވުުމުނ ް ފުޅުތަކަށ ަ ިސފ ފުޅުތަކާ  إسم 
އޭގެނަތީޖާއެއްގެ  .ެ އުފެދިދެއެވ ް ލޯތްބާއި عظمة ވަންތަކަނ ް تعاىل އަށ
މަނާކުރެއްވި  ެ ކިޔަމަންވ ް އަމުރުފުޅުތަކަށ ެ ގ تعاىل  اهللا  ާ އެއަޅ ް ގޮތުނ

تعاىل  اهللا  .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ .ެ ރައްކާތެރިވެއެވ ެ ދުރުވ ް ކަންތައްތަކުނ

ދުރުވުމީ ް ކަންތައްތަކުނ މަނާކުރެއްވި ް ޢަމަލުކޮށ ް ޙުކުމްފުޅުތަކަށ ެ ގ

ބާއްޖެވެރި  ފުރިހަމަ ެ جمتمع އަށްޓަކައި ދިުނޔެއާއި آخرة ގ އިނާްސނީ

ُمْؤِمٌن َوُهَو َأْو أُْنَثٰى مِّن َذَكٍر َصاِلحًا َعِمَل ﴿َمْن .ެ ވަޙީކުރެއްވިއެވ .ެ ކަމެވ

(سورة َيْعَمُلوَن﴾ َكاُنوْا َما ِبَأْحَسِن َأْجَرُهم َولََنْجِزَينَُّهْم َطيَِّبًة َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة
ތެރެއިން  ެ ފިރިހެނުންގ ޙާލު "مؤمن އެއްކަމުގައިވާ މާނައީ: النحل:٩٧) 
ެ ފަަހ ކޮށްފިމީހާ  ް ޢަމަލެއ ހެޔޮ ވިއްަސ ތެރެއިން ެ އަންހެނުންގ ނުވަތަ 

طاهر (ފޭަސހަ)  ު ރަނގަޅ (ދިުނޔޭގައި) ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ް އެމީހަކަށ

އެމީހުން  ް އެމީހުނަށ ގައި) آخرة  (އަދި .ެ ދެއްވާހީުށމެވ ް ދިރިހުރުމެއ

".ެ ހުއްޓެވ أجر އާއި ثواب ާ ހެއުވެގެންވ ެ ޢަމަލަށްވުރ ކޮށްފައިވާ

ފައިދާ އާއި ނަތީޖާ ެ ވުމުގ اميان ް ބޭކަލުންނަށ ް މަލާއިކަތ

عظمة  ެ ރްަސކަލާނގ ވަންތަ خالق ހެއްދެވި ް އެބޭކަލުނ .1  

އެކަމަށް  ެ ދަނ ް ގަދަފަދަވަންތަކަނ ތެރިވަންތަކަމާއި قدرة  ާ ވަންތަކަމ

ޔަޤީންކުރުން:

ބަހައްޓަވާ  ް މައްޗަށ ެ އަޅުތަކުންގ ެ އެކަލާނގ اهللا تعاىل   -2  

އެކަލާނގެވަނީ  އެހެެނީ ް އަދާކުރުނ ުޝކުރު ް މައްޗަށ ެ عناية ތެރިކަމުގ خاّص
ް ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށ ް އިނާްސނުނ މެދުވެރިކުރައްވައި ް އެބޭކަލުނ

ާ ިލއުއްވަވ ް ޢަމަލުތަކެއ ހުރިހާ  ާ އެމީހުންކުރ އަދި  .ެ ހަމަޖައަްސވާފައެވ

مسئو لّية  ެ ކުރެއްވުމުގ ް އެތައްކަމެއ މްަޞލަޙަތުހުރި މިނޫންވްެސ އަދި

.ެ ޙަވާލުކުރައްވާފައެވ އާއި

ހިތުގައި  އެބޭކަލުންނަށްޓަކައި ް ދެނެގަތުމުނ ް މިކަންތައްތައ -3  

ފުރިހަމަގޮތުގައި  ް އަށ اهللا تعاىل  ް އެބޭކަލުނ ަސބަބަކީ .ެ ލޯބިއުފެދެއެވ

ފާފަ  އަޅުންނަށްޓަކައި مؤمن  ާ ދެމިތިއްބަވާކަމ އަޅުކަންކުރުންމަތީ

 .ެ ދަންނަވާތީއެވ ް اهللا تعاىل އަށ ފުއެްސވުންއެދި

ފައިދާ އާއި ނަތީޖާ ެ ވުމުގ اميان ް ފޮތްތަކަށ
ބަހައްޓަވާ  އަޅުތަކުންނާމެދު ެ އެކަލާނގ تعاىل  اهللا   -1  

ހްުސ  އަރަހިުށ އެއީ ދެނެގަތުން: ް عناية ތެރިކަނ خاّص ާ އޯގާވަންތަކަމ

ފޮތުގެ  ާ ބާވައިލައްވ ް ފޮތ ް أمة އަަކަށ ެ ކޮންމ ެ ރްަސކަލާނގ ވަންތަ طاهر
.ެ ފަހިކޮށްދެއްވިކަމެވ ް ދެނެގަތުނ ު ގެމަގ حق ް އެމީހުނަށ ޒަރީޢާއިން

އެހެނީ  ފާޅުވުން: ް ވަންތަކަނ حكمة  ގެ  تعاىل  اهللا   -2  

ާ އުއްމަތަކ ެ އުއްމަތަކަށްވްެސ އ ެ ކޮންމ ވަނީ މިފޮތްތަކުގައި ެ އެކަލާނގ

ެ އެންމ ތެރެއިން ެ އެފޮތްތަކުގ އަދި .ެ އެކަށޭނަ شريعة ބާވައިލައްވަވާފައެވ
ޖެހެންދެން  قيامة އާ އެފޮތަކީ  .ެ قرآن އެވ ކީރިތި ބާވައިލެއްވީ ް ފަހުނ

އެކަށޭނަ  ެ އެންމ َخْلُق ތަކުންނަށްޓަކައި ާ އެންމެހ ް ތާކަށ ާ ޒަމާނަކ ެ ކޮންމ

.ެ ފޮތެވ

ދެއްވިކަމަށްޓަކައި اهللا تعاىل  ް މަތިވެރި نعمة އެއ މިފަދަ -3  

.ެ ކޮޅަށެވ ް ކޮޅުނެތ ުޝކުރުއަދާކުރާނީ ް އަށ

ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ވުމުގެ ފައިދާއާއި رسول ބޭކަލުންނަށް اميان
ޚާއަްޞ ާ ބަހައްޓަވ އަޅުތަކުންނާމެދު ެ އެކަލާނގ تعاىل 1- اهللا  

ާ އެންމެހ އެކަލާނގެއީ އެހެނީ ދެނެގަތުން: عناية ާ އޯގާވަންތަކަމ

ތެދުވެރި  إرشاد ދެއްވުމަށްޓަކައި މަތިވެރި އާއި هداية ް އަޅުތަކުންނަށ

.ެ ރްަސކަލާނގެއެެވ ފޮނުއްވެވި ް ނ رسول އަމާނާތްތެރި

މިމަތިވެރި  ދެއްވި ް އަޅުތަކުންނަށ ެ 2- اهللا تعاىل އެކަލާނގ  

.ެ ިނހާޔަތަށެވ ުޝކުރުވަނީ ް އެކަލާނގެއަށ ާ އަށްޓަކ نعمة
ާ ކުރުމ إحترام أدب ލޯބިވެތިވުމާ  3- رسول ބޭކަލުންނަށް   

އެބޭކަލުންނީ  އެހެނީ تعريف ކުރުން: އާއި مدح އެކަށޭނަ އެބޭކަލުންނާ

އެބޭކަލުންނީ .ެ ންނެވ رسول އަދި .ެ އަޅުންނެވ خاّص ގެ  تعاىل  اهللا 
އުއްމަތަށް  ް ކުރައްވާނެގޮތ އަދި އަޅުކަންކުރެއްވެވި ް އަށ تعاىل  اهللا 
އަދާކުރެއްވި  ް ފުރިހަމައަށ ެ އެންމ وظيفة مهم ެ رسولކަމުގ ދެއްކެވި
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އެދިވަޑައިގެންނެވި  ހެވާލާބަ ާ އަޅުތަކުންނަށްވ ެ اهللا تعاىل ގ .ެ ބޭކަލުންނެވ
މެދުވެރިވީހާ  ކުރެއްވި جهاد ގައި މަގުގައި ެ اهللا تعاىل ގ އަދި .ެ ބޭކަލުންނެވ

ވަޑައިގެންނެވި ެ ކެތްތެރިވ ް ފުރިހަމައަށ ް ވޭނަށ ކެކުޅުމާއި ާ އުނދަގުލަކ

.ެ ބެއިކަލުންނެވ

އާއި ފައިދާ ވުމުގެ ނަތީޖާ اميان ް ދުވަހަށ آخرة
ިލބުން: ް ަޝޥްޤުވެރިކަނ ެ ކިޔަމަންވުމުގ ް އަށ تعاىل اهللا  -1  

އަދި  .ެ ިލބުމެވ ް އެދުންވެރިކަނ ެ ހޯދުމުގ ثواب  އެދުވަހަށްޓަަކައި

.ެ އެއްކިބާވުމެވ ް އުރެދުންތަކުނ އަށްޓަކައި عذاب ެ ިލބިދާނ އެދުވަހުގައި

ޭ ހިތްއެދ އަދި ާ ބޭނުންވ ް އަރާމަށ އާއި نعمة ދިުނޔޭގެ  -2  

ެ އޭގ ް ންނަށ حال ގައި مؤمن ާ ިލބިފައިވ ތަކެތި ދަހިވެތިވާ ް އެކަމަށ

މައްޗަށް  ެ ިލބޭނެކަމުގ أجر އާއި ثواب ގެގޮތުގައި ގައި آخرة ބަދަލު

.ެ ހިމެނެއެވ ް އުއްމީދުކުރުނ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ް އެކަމަށ ިލބި ް ޔަޤީންކަނ

 

ވުމުގެ ނަތީޖާ اميان ް މިިންވަރަށ
ހުރިހާކަމެއް  ާ ބޭނުންވ ް އެކަމަށ ިލބުމަށްޓަކައި ް 1- އެެދޭކަންތަށ  

އެެހެނީ ކުރުން: نتيجة އަށްޓަކައި اهللا تعاىل އަށް إعتماد ު ކުރުމަށްފަހ
تقدير  ހަމަޖެހިގެންވަނީ ނަތީޖާ ެ އެކަމުގ ާ ަސބަބުތަކ ާ ހިގ ް ކަމަކާގުޅިގެނ

.ެ މައްޗަށެވ ެ ގ

ް ހަމަޖެހުނ ް ހިތަށ އަރާމާއި ިލބިގެންވީ ް ގޮތުނ طبيعى  -2  

تعاىل  اهللا  ހުއިްޓގެެންވަނީ  نتيجة  ެ ހުރިހާކަމެއްގ އެގޮތަކީ .ެ ިލބުމެވ

ކަންތައްވްެސ ޭ ހިތްނޭދ މައްޗަށްކަންއެެގި ެ ގޮތުގ ިނޔާކުރައްވާފައިވާ

ެ ހިތްހަމަޖެހުމުގ އަދި ް ޔަޤީންވުމުނ ް އެއްގޮތަކަށ ާ އިެނޔާފުޅ ހިނގާހީުށ

ިނޔާކުރެއްވި ެ ރްަސކަލާނގ ާ ހައްދަވާބޮޑުކުރައްވ ިލބި، إحساس
ް ބޮޑަށ ވަކިން ެ މީހާއަށްވުރ ާ އީމާންވ ް މިންވަރަށ .ެ ރުހިދެއެވ ް ގޮތަށ

ހަަމައެކަކު  ެ ހިތްހަމަޖެހޭނ އަދި ާ طبيعى ފިިނކަމ ދިރިއުޅުމާއި އަރާމުހުރި

.ެ ނުވާނެއެވ

މޮޅުކަމަކުން  ތިމާގެ  އެއީ ިލބުމަަކުން  އެދޭކަންތައް   -3  

نعمة ދެއްވެވީ  ެ އ އެގޮތަކީ ނޫޅުން: ް ެއުފާކޮށ އެކަމުގ ދެކި ް ިލބުނުކަމެއްކަމަށ

ެ އެކަލާނގ އަކީ كامياىب ހެވަކާއި އިެލބުނު ކަމަށާއި وتعاىل سبحانه اهللا
އެކަމަށްޓަކައި .ެ ކަމެވ ބިނާވެފައިވާ ް މައްޗަށ ެ ަސބަބުތަކުގ ލެއްވެވި

ެ އުފާކުރުމުގ ކިޔާ ޭ ވީކަންކަމ ް މޮޅުކަމުނ ެ ތިމާގ އޮތީ ް އިނާްސނާއަށ

.ެ ުޝކުރުވެރިވުމެވ ް އަށ މައްޗަށްهللا ެ އެކަންކަމުގ ބަދަލުގައި

ނުވަތަ ހިނގައިފިނަމަ ް ކަމެއ ް އަށ ގޮތާ خالف ޭ 4- ހިތްއެދ  

ާ އެކަމ ް މޮޅިވެހިތާމަކޮށ އެކަމާމެދު ނުވިނަމަވްެސ ފުރިހަމަ مقصد
ެ ވަންތަރްަސކަލާނގ ު އިލާހ އެކަމަކީ އެގޮތަކީ ނުހުރުން: ހިތްދަތިވެފައި

އެދެވިގެންވަނީ ާ ވީމ .ެ ހިނގާނެކަމެކެވ ޔަޤީނުންއެކަމަކީ .ެ ިނޔާފުޅެވ

.ެ އުއްމީދުކުރުމެވ ެ ثوابިލބޭނެކަމުގ އާއި أجر ް އެކަމަށ .ެ ކެތްކުރުމެވ

تعاىل اهللا ކުރައްވާ  އިރާުޝދު މައްޗަށް  ކަމުގެ  މިދެންނެވި  

ِفۤي َوَال ٱَألْرِض ِفي مُِّصيَبٍة ِمن َأَصاَب ﴿َمآ ކުރަށްވާފައިވަނީ وحى
ٌ َيِسري ٱِهللا َعَلى  ِلَك ذَٰ ِإنَّ نَّْبَرَأَهآ  َأن  َقْبِل  مِّن ِكَتاٍب ِفي  ِإالَّ أَنُفِسُكْم

ُيِحبُّ َال َوٱُهللا  آَتاُكْم ِبَمآ َتْفَرُحوْا َوَال َفاَتُكْم  َما َعَلٰى َتْأَسْوْا لَِّكْيَال
"ބިމުގައަާއި މާނައީ: احلديد:٢٢-٢٣) (سورة َفُخوٍر﴾ ُمْخَتاٍل ُكلَّ
.ެ ޖެހުމެއްނުވާނެއެވ ް މީުޞބާތެއ އެއްވްެސ ް ނަފުްސތަކަށ ެ ކަލޭމެންގ

ވަނީ ކުރީގައި ެ އުފެއްދެވުމުގ ެ ތިމަންރްަސކަލާނގ ް އެކަމެއ ު އެކަމަކ

اهللا މިކަމަކީ .ެ ަޝއްކެއްނެތެވ .ެ ިނންމަވާފައެވ ފޮތެއްގައ(ިލޔުއްވާ)

ކަންތަކާމެދު  ވީމާ ވޭތުވެދިޔަ .ެ ފޭަސހަވެވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވ ް تعاىل އަށ
ު ތަކެއްޗާއިމެދ ދެއްވި އެކަލާނގެ  ް ކަލޭމެންނަށ އަދި  .ެ ހިތާމަނުކުރާށެވ

ް މީހަކަށ އެއްވްެސ فخرވެރިވާ ެ ބޮޑާވ تعاىل اهللا .ެ ނުވާށެވ فخرވެރި ެ ބޮޑާވ
.ެ ލޯބިނުކުރަށްވައެވ

عقيدة މި ދަންނަވަނީ އެދި ް އަށ تعاىل اهللا އަހުރެމެން   

ެ ިލބުމުގ عقيدة ފައިދާއާއި ެ ގ عقيدة މި މަތީގައި ލެހެއްޓެވުމަށެވެ! އަދި

އާއި رمحة ންގިނަގުނަ حضرة ެ އެކަލާނގ އަދި ދެއްވުމަށެވެ! توفيق
هداية  ް އަހުރެމެނަށ ެ އެކަލާނގ ިލބިގަތުމަށެވެ! ް ވަންތަވެރިކަނ فضل
ް އަޅަމެނ އަދި ލެހެއްޓެވުމަށެވެ! މަތީގައި ެ هدايةގ މި ް ދެއްވިފަދައިނ

އާއި رمحة ގިނަގުނަ ެ އެކަލާނގ ރައްކާކުރައްވައި ް ކުރުމުނ إختيار ު ކަތިމަގ
ގިނަގުނަ ާ ވިޔަނުކުރެވޭހ ގުނާ އެކަލާނގެއީ ދެއްވުމަށެވެ! ް ތެރިކަނ عناية

ރްަސކަލާނގެއެވެ! ާ ދެއްވ عناية
آله وعلى حمّمد نبّينا على اهللا وصّلى ٱْلَعاَلِمْيَن  َربِّ  ِهللا (َواْلَحْمُد  

بإحسان)  هلم بعني والّتا واصحابه
بن صاحل العثيمني    حمّمد

سنة ١٤٠٤ه ٣٠ شوال  
١٤٠٤ه األول ١مجادى ިނމުނީ ް ترمحة ކޮށ
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